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هناجد وبا  نب  هّللا  دبع  دادقم و  نب  دمحم  تداهش  هبراحم و  . 42 - 43225
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: یلع نب  رمع  تداهش  . 61239
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: یلع نب  رفعج  تداهش  . 64240
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(: مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  تداهش  رکذ  . 67243

: رغصا یلع  تداهش  . 68247

« مالسلا هیلع   » نیسح ماما  تداهش  تعاجش و  رکذ  . 69249

.« تسا هدمآ  شیپ  البرک  هعقاو  زا  دعب  ار  ع )  ) تیب لها  هک  یعیاقو  رد  : » مهد 255باب 

.« تسا هدش  عقاو  ار  تیب  لهأ  رم  البرک  برح  زا  دعب  هک  یعیاقو  رد   » لوا 255لصف 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نالتاق  تبوقع  رد  مّود  282لصف 

ناشیا زا  یضعب  بسن  هلسلس  نیطبس و  دالوا  رکذ  رد  286همتاخ 

286هراشا

« مالسلا هیلع   » بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبأ  دیهش  طبس  بقع  رد  لوا  287دصقم 

287هراشا

يدنتفگ نسحلا  وبا  ار  وا  هک  نسح  نب  دیز  بقع  اّما  لوا - 287لصف 

يدنتفگ دمحم  وبا  ار  یّنثم  نسح  تسا و  رسپ  جنپ  زا  یّنثم  نسح  بقع  اّما  مود - 288لصف 

288هراشا

، ضحم هّللا  دبع  لوا : 288لصو 

یّنثم نسح  نب  رمغ  میهاربا  مود - 291لصو 

« مالسلا هیلع   » نیسحلا هّللا  دبع  یبا  دیهش  طبس  بیقع  رکذ  رد  یناث : 292دصقم 

292هراشا

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  باقعا  رد  لوا  292لصف 
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« مالسلا هیلع   » رقاب دمحم  ماما  بقع  رکذ  رد  مود  لصف  »295

« مالسلا هیلع   » قداص رفعج  ماما  بقع  رکذ  رد  موس  لصف  »296

« مالسلا هیلع   » مظاک یسوم  ماما  بقع  رد  مراهچ  لصف  »297

« ءانثلا ۀیحتلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  بقع  رد  مجنپ : لصف  »298

« مالسلا هیلع   » یقت دمحم  ماما  بقع  رد  مشش : لصف  »299

« مالسلا هیلع   » یقنلا یلع  ماما  ینعا  يداه  ماما  بقع  رد  متفه  لصف  »299

« مالسلا هیلع   » يرکسع یلع  نب  نسح  ماما  بقع  رد  متشه  لصف  »300

« مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحم  ماما  رکذ  رد  مهن  لصف  »300

[ سراهف ]301

صاخشا مالعا و  301تسرهف 

قطانم نکاما و  306تسرهف 

باتک عجارم  عبانم و  308تسرهف 
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ءادهشلا هضور 

باتک تاصخشم 

ق910 یلع - ، نبنیسح  یفشاک ، هسانشرس : 
یشیاشخب یقیقع  حیحصت  راتفگشیپ و  يراوزبس ؛ یفشاک  نیسح  فیلات  آادهشلا / هضور  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 مالسا ، دیون  رشن  رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 544 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 721000-36-6485-964 لایر ؛  721000-36-6485-964 لایر ؛  721000-36-6485-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
لایر  21000 1379 ؛ لوا : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  نینچمه  544 ؛ [ - 543 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یناوخهضور --  عوضوم : 

ححصم  - ، 1322 میحرلادبع ، یشیاشخب ، یقیقع  هدوزفا :  هسانش 
BP260/4/ك2ر9 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/742 ییوید :  يدنب  هدر 
م18066-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

باتک بلاطم  تسرهف 

ءانثلا 5 ۀّیحتلا و  مهیلع  ءایبنا  زا  یعمج  يالتبا  رد  لوا : باب 
هّللا 89 تاولص  هیلع  راربا  دیس  ترضح  اب  راّفک  ریاس  شیرق و  يافج  رد  مود : باب 

نیّلصملا 123 تاولص  لضفأ  هیلع  نیلسرملا  دّیس  ترضح  تلحر  رد  موس : باب 
151 مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ۀمطاف  ءاسّنلا  ةدّیس  لاوحا  زا  یضعب  رد  مراهچ : باب 

تداهش 185 ماگنه  ات  تدالو  زا  ع )  ) یلع تالاح  رابخا و  زا  یضعب  رد  مجنپ : باب 
تداهش 221 ات  تدالو  زا  ع )  ) نسح ماما  تالاح  لیاضف و  نایب  رد  مشش : باب 

تداهش 243 ات  تدالو  زا  ع )  ) نیسح ماما  لیاضف  بقانم و  رد  متفه : باب 
وا 267 نادنزرف  زا  یضعب  بلاط و  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  تداهش  رد  متشه : باب 

ءادعا 305 اب  وا  دیدش  هبراحم  البرک و  هب  ع )  ) نیسح ماما  ندیسر  رد  مهن : باب 
تسا 441 هدمآ  شیپ  البرک  هعقاو  زا  دعب  ع )  ) تمصع تیب  لها  هب  هک  یعیاقو  رد  مهد : باب 

497 ع )  ) موصعم نایاوشیپ  فالخا  باقعا و  نوماریپ  همتاخ :
صاخشا 522 مالعا و  تسرهف 

دالب 537 قطانم و  نکاما و  تسرهف 
باتک 543 ذخأم  عبانم و  تسرهف 

باتک 544 شخب  نایاپ 
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ص:6  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیقیّدصلا ءادهشلا و  ّبر  مسب 

: حّحصم راتفگشیپ 

هراشا

هب نآ  هعسوت  غیلبت و  رشن و  یـساسا  ياههناوتـسا  تامّوقم و  زا  یکی  و  هعیـش ، گنهرف  رازبا  ناکرا و  زا  یکی  ع )  ) تیب لها  بئاصم  رکذ 
نوناک عبنم و  دوخ  ع )  ) داّجس ماما  هک  يّدح  هب  تسا  هدوب  لوادتم  لومعم و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم رصع  زا  هویـش  نیا  دوریم  رامش 

نیا هب  دوخ  تیب  رد  ع )  ) قداص ماما  دومنیم و  هیصوت  تافرع  يارحص  رد  تبیصم  رکذ  هب  ع )  ) رقاب ماما  تسا . هدوب  تبیصم  رشن  رکذ و 
نایعیـش هک  هّیـضرم  هویـش  نیا  دوب  هدومن  هیـصوت  ار  هار  نیا  همادا  هنیدـم  رد  شیوخ  ناگدـنامزاب  هب  ع )  ) اضر ماـما  دـیزرویم  ماـیق  رما ،

زکرم ، ] دادـغب دوخ  رد  هیوب  لآ  دـهع  رد  تسا ، هتـشاد  نایرج  یمالـسا  راصعا  مامت  رد  دنـشاب ، ع )  ) تیب لها  بقاـنم  لـئاضف و  روآداـی 
هب هّجوت  اب  مه  يدـعب  ياهنارود  رد  دنتـشاد و  ییازـس  هب  مهـس  ّمهم ، نیا  رد  هعیـش  نانز  تفریذـپیم و  ماجنا  ینابایخ  يرادازع  تفالخ ]
هب لمع  نیا  مان  دـعب  هب  مهن  نرق  زا  یلو  تسا  هدوب  موسرم  لوادـتم و  تبیـصم ، رکذ  يرادازع و  یعون  یعاـمتجا ، یـسایس و  ياـهتّیعقوم 

دنتفگیم ناوخهضور »  » دـندومنیم ع )  ) تیب لها  تبیـصم  رکذ  هب  مایق  هک  ار  يدارفا  درک و  ادـیپ  ناونع  رییغت  یناوخهضور »  » و هضور » »
ماهلا سابتقا و  باـتک ) نیمه  ( ) ق م 910 ه .  ) يراوزبس یفـشاک  فیلأت  ءادهـشلا » ۀضور   » باتک ناونع  زا  مان  نیا  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ 

. دیسریمن نآ  ياپ  هب  رشن  رد  یباتک  نآ ، زا  شیپ  نوچ  تسا  هدیدرگ  هعیش  ینغ  رابرپ و  گنهرف  نیا  دراو  دشاب و  هتفرگ 
هب تسا . هتـشاد  هک  یـصقاون  اهیتساک و  همه  اب  باتک  نیا  دشابیم و  دـعب  هب  مهن  نرق  رخاوا  ياهباتک  راثآ و  زا  ءادهـشلا  ۀـضور  باتک 
رد ع )  ) تیب لها  نارادتـسود  تسا و  هتفرگ  رارق  ع )  ) نیـسحلا هّللا  دبع  ابا  الوم  ناناوخهضور  نیرکاذ و  رکذ و  لها  ذـخأم  عبنم و  ناونع 

باتک نیا  هب  نورق  لوط 
ص:7  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یّنـس هاشداپ  رابرد  رد  ات  تسا  هدوب  یّنـس  نآ  ّفلؤم  ایآ  هکنیا  ثحب  رگید  دناهتـسج  هرهب  نآ  تایوتحم  بلاطم و  زا  دـناهدرک و  دانتـسا 
هّیقت و تروص  هب  هک  تسا  هدوب  هعیش  ای  تسا ؟ هتخادرپ  داشرا  هب  رابرد  یمسر  ظعاو  مالسإلا و  خیـش  ناونع  هب  تسا و  هتفای  هار  کلـسم 

هعیش عفن  هب  وا ، بوتکم  ثاریم  هک  یئاج  دنکیمن  قرف  ام  لاح  هب  نادنچ  تسا  هتشادیم  روتسم  ناهنپ و  ار  دوخ  بهذم . راتتـسا  هیروت و 
باتک هک  تسنیا  هّجوت  بلاج  دشابیم  رتّرثؤم  رتدیفم و  رتعفان و  دشاب  هدوب  یّنس  رگا  اقاّفتا  دشاب  هتفرگ  رارق  هعیش  فادها  ياتـسار  رد  و 

( مهیلع هّللا  ناوضر   ) ءایلوا ءایـصوا و  ءایبنا و  تداهـش  دیهـش و  نوماریپ  یـسراف  یفیلأـت  رثا  نیرتیماـن  نیرتروهـشم و  ءادهـشلا » ۀـضور  »
تایح ماود  ءاقب و  لماع  هتّبلا  تسا  هدوبن  تروص  نیا  هب  يرگید  باتک  تسا  هدنام  راگدای  هب  مهد  نرق  لئاوا  مهن و  نرق  زا  هک  دـشابیم 
دروم ار  نآ  هک  تسا  باـتک  یبدا  یملع و  تلزنم  رخاـف و  بدا  اـسر و  ملق  اویـش و  رثـن  نآ ، هژوس  عوضوم و  ندوب  هدـنز  رب  هوـالع  نآ ،

هک یغاب  غاب ، تشهب و  ینعی  هضور  تسا  هداد  رارق  ملق  بدا و  لها  و  ع ،)  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  نارادتسود  ناگدنناوخ و  هّجوت 
. تسا هدیدرگ  جرد  نآ  رد  نانآ ، هژیو  يونعم  بلاطم  ّداوم و  یناحور و  ياهاذغ  نادیهش و  هب  طوبرم  بلاطم 

: ینارهت هماّلع  راتفگ 

ءادهـشلا ۀضور  : » دسیونیم باتک  نیا  دروم  رد  فیرـشلا ) هماقم  هّللا  یلعا   ) ینارهت گرزب  اقآ  جاح  هماّلع  موحرم  فورعم  سانـشباتک 
باب و هد  ساسا  رب  باتک  نیا  دـشابیم ، ق ) یفوتم 910 ه .  ) یقهیب یفشاک  یلع  نب  نیسح  ظعاو  یلوم  فیلأت  ناشخرد  عّملم و  یـسراف 
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یعمج لاح  حرش  و  مالـسلا ) امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   ) نیطبـس لسن  وا  باتک ، نیا  همتاخ  رد  تسا  هدش  هداد  بیترت  همتاخ  کی 
دناهداد لامتحا  یخرب  تسا . هدومن  میظنت  ص »)  ) یبنلا یطبـس  باـسنأ   » ناونع هب  قرو  رد 17  ار  نآ  همتاخ  تسا . هتـشاگن  ار  تاداس  زا 

« ناوخهضور  » نآ هدـنناوخ  هب  هک  يّدـح  هب  تسا  هتفای  راشتنا  ناـنابز  یـسراف  ناـیم  رد  هک  تسا  هدوب  یـسراف  لـتقم  نیتسخن  باـتک  نیا 
لتقم شخب  رد  یلو  دنیوگیم  ناوخهضور »  » زین بئاصم  هدنناوخ  ره  هب  و  تسا ، هتفای  شرتسگ  عویش و  نامز  نیا  ات  مان  نیا  دنتفگیم و 
باتک نآ  و  تسا . هدومن  بلطم  لقن  نآ  زا  ءادهـشلا  ۀضور  دوخ  هک  تسا  هدوب  زین  باتک  نآ  زا  رتمّدقتم  یـسراف  لتقم  هک  دمآ  دـهاوخ 

هب روهال  رد  راب  نیتسخن  باتک  نیا  تسا . هدروآ  ار  وا  رعـش  ءادهـشلا  ۀضور  باتک  رد  هک  تسا  يزار  رخافملا  یبا  فیلأت  یـسراف  لتقم 
پاچ هب  لاس 1333 ش  هب  نارهت  رد  لاس 1331 و  هب  یئبمب  رد  لاس 1287 و 

ص:8  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
«. 1  ...« » تسا هدیسر 

زا رابتعا و  نأش و  زا  دـناوتیمن  يزار  رخافملا  یبا  باتک  ینامز  مّدـقت  تسا  نیا  ام  خـیاشملا  خیـش  زّزعم  مّرکم و  تحاس  هب  ضرع  لـباق 
تاملک حیـصف و  نتم  نتـشاد  ّتلع  هب  باـتک  نیا  نوچ  دربب  لاؤس  ریز  ار  رثا  نیا  ندوب  نیتسخن  دـهاکب و  دنمـشزرا  رثا  نیا  ندوب  حرطم 

هک يّدح  هب  دیامن  ادـیپ  ار  يرتهدرتسگ  رتعیـسو و  راشتنا  هصرع  دـنک و  زاب  اج  ناقاتـشم  بولق  رد  تسا  هتـسناوت  ناشخرد  تایبدا  غیلب و 
ار ناگتشذگ  تسا  هتسناوت  نآ ، رشن  عیـسو  هرئاد  راشتنا و  عاعـش  نیا  دریگزاب و  دوخ  نافیدرمه  نامانمه و  رگید  زا  ار  صّخـشت  زایتما و 

. دریگ رارق  یئاتسور ، يرهش و  ره  ّصاخ و  ّماع و  ره  تسد  رد  باتک  نیا  دناشک و  یشومارف  نایسن و  هتوب  هب  زین 
رد نآ  لیثمت  رعـش و  اب  مأوت  رابرپ  ياوتحم  هقّرفتم و  تاـعالّطا  تاـمولعم و  ناـشخرد و  رخاـف و  بدا  عیدـب و  رثن  تسا : نیا  رما  تقیقح 

ناقاتـشم رایتخا  رد  تسج و  هرهب  نآ ، بدا  رثن و  زا  ناوتیم  نآ  فیلأت  زا  لاـس  دـصناپ  تشذـگ  زا  سپ  زین  زورما  هک  دراد  رارق  یحطس 
حرطم و یمومع  حطـس  رد  یناوخهضور » یـسراف  رثا  نیتـسخن   » ناونع هب  باـتک  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  هتکن  نیمه  دـیاش  داد و  رارق 

. ددرگ عقاو  هّجوت  دروم 

؟ تسیک نآ  فّلؤم 

اجنیا رد  ار  لیـصفت  نآ  زا  یلاـمجا  هک  مـیاهدروآ  لیـصفت  هـب  ص 355 » ج 2 ، هعیـش - نارّـسفم  تاقبط   » باتک رد  ار  وا  لاـح  حرـش  اـم 
: میروآیم

فراـعم ینآرق و  موـلع  هنیمز  رد  راـکرپ  مـالعا  زا  یکی  ق ) یّفوتم 910 ه . ، ) يراوزبس یفـشاک  ظعاو  یلع  نب  نیـسح  نیّدـلا  لاـمک  وا  »
. دشابیم يرجه  مهد  نرق  لیاوا  مهن و  نرق  رد  يریسفت 

یئاون ریـش  یلع  ریما  ارقیاب و  ازریم  نیـسح  ناطلـس  هرودمه  يو  تسا . هتـسیزیم  نایرومیت  هرود  رد  هدوب و  راوزبس  رادمان  يالـضف  زا  وا 
. تسا هدرب  رس  هب  تاره  رد  یتّدم  و  تسا ، هدوب 

هب دوخ  زا  عّونتم  تاعوضوم  رد  ار  يدّدـعتم  ياهباتک  و  تسا ، هدوب  فلتخم  ياههتـشر  رد  عیـسو  عـالّطا  بحاـص  نونف و  يذ  یملاـع  وا 
: دشابیم دیجم  نآرق  ریسفت  اهنآ  زا  دروم  کی  هک  تسا  هتشاذگ  راگدای 

. تسا هدش  هدیمان  زین  سورع »  » ناونع هب  یهاگ  ریسفت  نیمه  دشابیم و  ریمألا  ۀفحتل  ریسفّتلا  رهاوج  ای  ریدقلا ، مالکل  ریسفّتلا  رهاوج  . 1
______________________________

یفرعم 1775. دک  ، 295 ص 294 - ج 11 ، ۀعیشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرّذلا  (- 1)
ص:9  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. یفشاک نیسح  اّلم  ریسفت  هب  فورعم  ۀّیربلا ، قلاخ  باتک  ریسفت  یف  ۀّیلعلا  بهاوملا  . 2
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تامّدـقم و نآ  زاغآ  رد  هدـش و  فیلأـت  یئاون ، ریـش  یلع  ریما  نیّدـلا  ماـظن  ریبک  ریزو  تهج  تسا ، یـسراف  ناـبز  هب  ریـسفت  نیتسخن  هک 
هیآ ات  و  نارمع ، لآ  هرقب ، هحتاف ، هروس  سپس  تسا . هتـشاد  نایب  یـساسا  لصا  راهچ  نمـض  رد  ناونع  اب 22  ار  ریـسفت  هب  طوبرم  فراعم 

. تسا هدشن  نآ  لامکا  مامتإ و  هب  ّقفوم  یلو  تسا ، هدومن  ریسفت  ار  ءاسن  هروس  زا   84
ود لـماش  نوچ  دـنیوگیم ، زین  نیوارهز »  » ریـسفت ار  نآ  تسا و  رطـس  رازه  رب 50  نوزفا  ریـسفت  نیا  : » دسیونیم بدألا  ۀـناحیر  بحاص 
رد و 1949  هرامـش 1948  تـحت  ریـسفت  نـیا  زا  یّطخ  هخـسن  ود  دـشابیم . نارمع  لآ  هرقب و  نآرق : ناـشخرد  لـگ  ود  لـماک و  هروـس 

ّفلؤم دوخ  ار  ریـسفت  نیمه  ۀـناحیر ، بحاـص  حیرـصت  هب  اـنب  تسا . دوجوم  قباـس ) رالاسهپـس   ) نارهت يرّهطم  دیهـش  هسردـم  هناـخباتک 
«. دوشیم هدرب  مان  زین  سورع »  » ای رهاوجلا » رصتخم   » مان هب  ریسفت  نیمه  تسا و  هدومن  صیخلت 

هرامش تحت  نآ  زا  یّطخ  هخسن  ود  دشابیم . ینآرق  تایآ  مامت  هدنریگرب  دشابیم  ینیسح  ریـسفت  ای  هّیلعلا » بهاوملا   » هک وا  مّود  ریـسفت 
زا هک  مّود  دلج  زا  هخـسن  ود  رد  و  هرامـش 1992 ، تحت  فهک ، هروس  رخآ  ات  نآرق  لّوا  زا  نآ  لّوا  دـلج  هخـسن  کی  و  1988 و 1989 ،

هرامش 1942، تحت  تسا ، نآرق  لّوا  ءزج  لماش 10  هک  مه  هخسن  کی  و  هرامش 1990 و 1991 ، تحت  دیجم  نآرق  نایاپ  ات  میرم  هروس 
راب نیدنچ  و  دشابیم . دوجوم  رالاسهپس  هسردم  هناخباتک  رد  هرامش 1994  تحت  تسا ، نآرق  رخآ  ات  سی  هروس  زا  هک  زین  هخسن  کی  و 
دّیس رتکد  ياقآ  مرتحم ، دنمشناد  هیشحت  حیحـصت و  اب  نآ  زا  یحّقنم  عبط  زین  ناریا  رد  تسا و  هدیـسر  عبط  هب  ناتـسکاپ  ناتـسودنه و  رد 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  نارهت  رد  ش  لاس 1317 ه . رد  ینیئان  یلالج  اضر  دّمحم 

: تافیلأت راثآ و  رگید 

تسا ءادهشلا » ۀضور   » باتک نیمه  اهنآ  نیتسخن  هک  دشابیم  عّونتم  ياههتـشر  رد  نوگانوگ  تافیلأت  ياراد  هدربمان  ریـسافت  رب  هوالع  وا 
. دراد رارق  امش  يور  شیپ  هک 

يرادازع سلاجم  رد  ار  باتک  نیا  بلاطم  نوچ  تسا  ع )  ) ابع لآ  سماخ  بئاصم  صوصخ  هب  ءایلوا  ءایبنا و  زا  نادیهـش  رکذ  باتک  نیا 
ای هضور   » ناونع ورنیا  زا  دـندیمانیم  ناوخهضور  ار  باتک  هدـنناوخ  دـنتفگیم و  یناوخهضور  سلاجم  ار  سلاـجم  نیا  و  دـندناوخیم ،

. تسا هدرک  ادیپ  راهتشا  ءادهّشلا » ۀضور 
ص:10  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تسا هدرک  ءادها  وا  هب  و  تسا . هتشون  يرومیت  هدازهاش  ازریم  نسحملا  وبا  مان  هب  لاس 900  هب  هک  ینسحم  قالخا  - 2
. تسا هدومن  فیلأت  لاس 907  هب  دشابیم  يراگنهمان  لّسرت و  ّنف  رد  ءاشنإلا  نزخم  - 3

. نآ ندرک  هداس  دصق  هب  هنمد  هلیلک و  باتک  زا  تسا  يدیدج  ریرحت  هک  یلیهس  راونا  - 4
. نانآ فلتخم  تاقبط  و  نایتف )  ) نادرمناوج بادآ  حرش  رد  یناطلس  همان  تّوتف  - 5

هداد حیـضوت  ار  تایبا  عوضوم  هعطق  ره  زاغآ  رد  هک  تسا  یفـشاک  باختنا  هب  يونثم  بابل  زا  تسا  ياهصـالخ  هک  يونثم  باـبل  ّبل  - 6
. تسهدیسر عبط  هب  یسیفن  دیعس  همّدقم  اب  باتک  نیا  تسا .

رخف ّفلؤم  دـنزرف  تسد  هب  یـصیخلت  باـتک  نیا  زا  تسا . هبیرغ  مولع  رگید  اـیمیک و  تامـسلط و  رحـس و  دروم  رد  یمـساق : رارـسا  - 7
. تسا هدش  هدیمان  یمساق » رارسا  فشک   » مان هب  هک  تسا  هدمآ  هتشاگن  یلع  نیّدلا 

هک تسا  هدوب  يرعاش  بیدا و  درف  وا  تسا . هتفای  ماجنا  ق  لاس 891 ه . هب  هک  یئاط  متاح  هرابرد  ییاهناتساد  رکذ  رد  هّیمتاح ، هلاسر  - 8
: دیوگ تیالو  دروم  رد  وا  دوشیم : لقن  وا  ياهرعش  زا  هنومن  هس 
ادأ نکب  شباوج  يدهع  لانی  زوناوخب ال  ادخ  لیلخ  لاؤس  یتّیرذ 

نایب ماقم  رد  هک  وا  يادهّـشلا  ۀـضور  باتک  رعـش و  نیمه  زا  اطخ  رد  رمع ، رتشیب  هدوب  هک  ار  نآتسا  قیال  هن  تماما  هک  نایع  ار  وت  درگ 
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: دیارسیم نینچ  نیا  ترتع  ماقم  رد  يو  ددرگیم . مولعم  وا  ندوب  هعیش  تسا ، ع )  ) تیب لها  بئاصم  ءادهش و  تلیضف 
تسا يدیمون  تیآ  دیفس ، يومتسا  يدیشمج  تلود  رگا  تلود 

تسا ایند  تنیز  و  نید ، رویزلد  بحاص  ناتسود  ار  درم 
؟ تساجک قیفر  زا  رتهب  یتمعنتسا  رایسب  هچ  رگا  رهد  تمعن 

: تسا هدروآ  ع )  ) ماما بکرم  فصو  رد  وا  ناهج  رد  ّتلم  عرش و  ساسا  ددرگ  مدهنمنایم  رد  اوتف  هقف و  زا  ياهتکن ، دیاین  رگ 
نیرس هبرف  نایم ، رغال  ناهد ، کچوک  رس ، درُخفاکش  اراخ  مُس ، دالوپ  نانع ، کباچ  کتزیت ،

نیبزیت  شبنج ، داب  تعرس ، قرب  تبیه  دعررذگ  ایرد  نک ، هوک  رکیپ ، لیپ  تلوص ، ریش 
نیرفآ ناج  زا  تناج  رب  نیرفآ ، نارازه  يادرم  تنیا  غیت ، تنیا  بکار ، تنیا  بکرم ، تنیا  ص:11   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: وا ّطختسد  زا  ياهنومن 

، دناهتشاگن ق  لاـس 872 ه . رد  هک  تسا  یتیاور  هک  ریز  يهنومن  هک  تسا  هدوب  يرخاـف  نشور و  بدا  اـسر و  رثن  اـبیز و  طـخ  ياراد  وا 
. دشابیم ام  ياعّدم  نیا  يایوگ 

ص:12  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: ّطختسد همجرت  تئارق و 

نیلماک رارـسا  ياهلگ  اب  ار  تیالو  ياههچغاب  تخاس و  رّونم  رگتیاده  نایاوشیپ  راونا  اب  ار  تّوبن  هرجـش  هک  ار  ییادخ  رم  ساپـس  دمح و 
صلاخ و ینیع  فراعم  ياههمـشچ  هک  داب ! وا  ترتع  لآ  دّمحم و  تالـسلسم  تاملک  عماوج  رهظم  هب  نایاپیب  دورد  دومن و  نّیزم  ّقثوم 

. دنتسه یهلا  بانم 
عماج نایاسراپ ، تنیز  نیحلاـص ، راـختفا  مّظعم  يـالوم  ناـیاپ  اـت  لّوا  زا  ار  هّیوضر  هفیحـص  ماـمت  قیقحت  هب  یهلا ، ياـنث  دـمح و  زا  دـعب 

ياوشیپ عبّطلا  عینم  فراع  نأشلا و  عیفر  يالوم  نب  قلاخلا  دـبع  نیّدـلا  ۀـّلملا و  ماظن  اـنالوم  هدـیمح  لاـصخ  عمجم  و  هدیدنـسپ ، تاـفص 
ریثک هتسکش و  لابورپ  ریقح و  ریقف  نیا  رس  رب  ار  ود  ره  هیاس  دنوادخ  هک   ] یقهیب یلعلا  دبع  نیدلا  ۀّلملا و  جات  اب  ناگنازرف  رورس  نافراع 

نم درادب و  مادتسم  دزاس )! ناهنپ  ار  وا  بویع  هدیزرمآ و  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  هک  «[ ) یفشاک  » هب روهشم  ظعاو  یلع  نب  نیسح  ریصقتلا 
تیاور هّللا  دـیبع  نب  دـمحم  دنمـشناد  لضاف  زا  مه  وا  منکیم و  تیاور  دـیامرف ]! داش  ار  شحور  دـنوادخ  هک   ] مردـپ زا  ار  هفیحـص  نآ 

هکرت یلع  نیدـلا  جات  انالوم  شیوخ  لماک  خیـش  زا  مه  وا  یـسبط  عاّـصق  نب  میهاربا  نیدـلا  جاـت  دوخ  لـماک  داتـسا  زا  مه  وا  دومنیم و 
میهاربا نیدلا  ردص  شدوخ  ّدج  زا  مه  وا  فسوی  نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  ۀبه  نیدلا  ثایغ  مالسالا  خیش  دوخ  داتـسا  خیـش  زا  مه  وا  ینامرک ،

نـسح یلع  وبا  نم  هب  داد  ربخ  دیوگ : هک  رهاط  نب  رهاز  زا  يوره  یفوص  حاوّرلا  نبا  زا  رکاسع  نبا  زا  مه  وا  يومح  دـّیؤم  نب  دـمحم  نب 
رد یئاط  رماع  نب  دمحا  نب  هّللا  دبع  مساقلا  وبا  داد  ربخ  ام  هب  دیوگ  وا  بیبح و  نب  مساقلا  وبا  داد  ربخ  دیوگ : مه  وا  یکاّکس و  دمحا  نب 
هک تلاسر  خـماش  ماقم  ات  شردـق  الاو  ناردـپ  زا  ع )  ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ماما  دومن  ثیدـح  اـم  هب  دـیوگ  وا  هرـصب و  رهش 

دیامن و تیاور  هربتعم ، طیارـش  نآ  اب  نم  زا  ار  هفیحـص  نآ  هک  مداد  هزاجا  زیجتـسم )  ) وا هب  نم  و  داب ! نانآ  همه  رب  ادخ  دورد  تاولص و 
. داد خر  ق  لاس 872 ه . نابعش  رخاوا  خیرات  رد  همانهزاجا  نیا  ریرحت 

: وا هاگمارآ 

رد نوـنکا  مه  شهاـگمارآ  تـسا و  هتـشذگرد  ش  اــب 884 ه . ربارب  ق  لاـس 910 ه . رد  یمالـسا ، فراـعم  هب  تمدـخ  يرمع  زا  سپ  وا 
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( داب داش  شحور  . ) دراد رارق  رهش  ياّلصم  يانب  و  يراوزبس ، يداه  اّلم  جاح  هاگمارآ  نیب  راوزبس ،

: تّوق فعض و  طاقن 

هراشا

نآ فعض  طاقن  رب  نآ  تّوق  طاقن  یلو  دشابیم  ود  ره  تّوق  طاقن  فعض و  طاقن  ياراد  باتک  نیا 
ص:13  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: تّوق طاقن  - 1

شیوخ رـصع  رخاف  دـنلب و  بدا  زا  يرادروخرب  يوق و  رثن  دـشابیم  زین  شرارمتـسا  اقب و  لماع  رما  نیمه  اقافّتا  هک  نآ ، تّوق  طاقن  زا  یکی  . 1
دشابیم

يوق رثن  نیریـش و  بدا  يدابآرتسا  فاّصو  خیرات  یفـصآ و  عئاقولا  عیادب  دننام : شیوخ  رـصع  مه  ياهباتک  زا  یخرب  دـننامه  باتک  نیا 
يرتشیب رابتعا  الاو و  زاـیتما  زا  باـتک  نیا  رد  تّوق  هطقن  نیا  دـشابیم  تاـیاور  تاـیآ و  زا  نوحـشم  خـیرات و  اـب  نورقم  رعـش و  اـب  مأوت 

. دشابیم رادروخرب 

: تامولعم ترثک  . 2

تاـعالّطا فراـعم ، مولع ، زا  راشرـس  باـتک  دـشابیم  باـتک  تاـیوتحم  عّونت  و  ّفلؤم ، تاـمولعم  ترثک  نآ  تّوق  طاـقن  زا  رگید  یکی 
رتمک هک  تسا  هدیـشخب  باتک  رب  ماود  رارمتـسا و  یگنادواج و  یعون  ّرثکت ، عّونت و  نیا  دـشابیم و  یموجن  یهقف و  یخیراـت ، یمـالک ،

. دومن ادیپ  شیوخ  نافیدر  مه  نیب  رد  ناوتیم  ّرثکت ، عّونت و  رظن  زا  ار  نآ  ریظن 

: عّونتم عبانم  . 3

بایمک ردان و  عبنم  باتک و  اههد  زا  باتک  نیا  رد  دشابیم  ددعتم  ذخأم  نوگانوگ و  عبانم  زا  يرادروخرب  نآ  تّوق  طاقن  زا  رگید  یکی 
هب رما  نیا  تسا  هدـش  طبـض  دـیق و  زین  اهنآ  یماسا  اقاّفتا  دومن و  ادـیپ  ار  اهنآ  ناوتیمن  زورما  هک  تسا  هدـش  لقن  یبلاـطم  لّوا ، تسد  و 

دنشاب هتشاد  ياهعجارم  باتک  نیا  هب  زاب  دشاب  هدوب  مه  عبانم  نآ  تخانش  تهج  هک  دنیرفآیم  ار  ناکما  نیا  زور  نارگشهوژپ  نیقّقحم و 
. دننک ادیپ  یسرتسد  یلصا  عبانم  هب  ات 

: هعیش ریغ  عبانم  . 4

نانآ بتارم  تاماقم و  نداد  ناشن  و  ع )  ) تیب لها  یفّرعم  ماـقم  رد  ّتنـس  لـها  عباـنم  زا  نآ  يریگهرهب  باـتک  نیا  تّوق  هتکن  نیمراـهچ 
: رعاش لوق  هب  دشابیم .

دنراد تسود  نادناخ  نآ  لئاضف  رشن  ناقاتشم  و  ع )  ) تیب لها  نارادتسود  نارگید  ثیدح  رد  دیآ  هتفگناربلد  ّرـس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 
هک يذـخأم  عبنم و  ره  زا  هناگیب و  يدوخ و  زا  نمـشد ، تسود ، زا  دنونـشب  تانئاک  مامت  نابز  زا  ار  دوخ  قوشعم  بوبحم و  ثیدـح  هک 

دوخ ثحبم  رد  هک  تسا  باتک  فعـض  ءزج  هعـسوت ، نیا  زا  یـشخب  هچرگ   ) دشاب هدوب  نانآ  فراعم  مولع و  ياشگهار  و  لضف ، يایوگ 
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. دشابیم نآ  زایتما  تّوق و  هطقن  نآ ، یمومع  يریگعضوم  یّلک و  ساسا  یلو  دمآ ) دهاوخ 

: ندوب عماج  . 5

ندوب عماج  ددرگیم  بوسحم  مه  زایتما  یعون  هب  هک  یتّوق  هطقن  نیمجنپ 
ص:14  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک نآیب  دـشابیم  ع )  ) نیـسحلا هّللا  دـبع  یبا  هژیوب  ع )  ) تیب لها  نوماریپ  هریـس  ننـس و  تایآ و  تایاور و  ثیداـحا و  ماـمت  هب  باـتک 
يروآدرگ رد  هک  تسین  هر )  ) یـسلجم هماّلع  تامادـقا  هب  تهابـشیب  وا  راک  دـهد  ناشن  دوخ  زا  یّـصاخ  يریگعضوم  اـی  لـماک  لـیلحت 

تسا هدرک  ظفح  لاوز ، ساردنا و  زا  ار  ثیداحا  نآ  هک  دوب  يروآدرگ  نیمه  دناهداد و  ماجنا  نسح  ّقثوم و  فیعض و  و  يوق ، ثیداحا 
موادت رارمتسا و  ءاقب و  لماوع  زا  یکی  رما ، نیا  تسا و  هتشاد  دوجو  خیراوت  ثیداحا و  نآ  نایم  رد  زین  دانتسا  لباق  ریغ  ثیداحا  دنچ  ره 

. دشابیم باتک  نیا 

: جیار لتقم  نیتسخن  . 6

یعون دوخ  نیا  هک  دـشابیم  نآ  ندوب  لوادـتم » جـیار و  یـسراف  لـتقم  نیتـسخن   » ناوـنع باـتک  تّوـق  طاـقن  تازاـیتما و  زا  رگید  یکی 
کی زا  هعیـش  گـنهرف  رد  هک  یحاّدـم  یناوـخهضور و  هضور و  اـیوگ  تسا و  هداد  نآ  هب  يزاتـشیپ  یتوـسکشیپ و  تمرح و  تسادـق ،

هب هک ، دوب  یتّوق  طاقن  اهنیا  تفر . نآ  هب  یتراشا  البق  هک  تسا  هتـسج  هرهب  مان  نیا  زا  دـشابیم  رادروخرب  ـالاو  هقباـس  عیـسو و  شرتسگ 
. دیامن وگزاب  دناوتیم  ار  اهنآ  زا  رتشیب  رابدرب ، عّبتتم  انیقی  میدومن و  یتراشا  سونایقا ، زا  ياهرطق  هب  و  ناوارف ، زا  یکدنا 

: فعض طاقن  - 2

تسا هدشن  لامعا  ماجنا و  تسرد  ثیدح  تخانش  دعاوق  و  لاجر ، هیارد ، ملع  لوصا  تشذگ  نآ  تازایتما  زا  یشخب  هک  رضاح  باتک  رد  . 1

اب ود  ره  ربتعمان  ربتعم و  فیعض ، يوق ، نیمس ، ّثغ و  تسا  هدش  لقن  بلطم ، لاسرا  تروص  هب  لاحلا  لوهجم  فیعـض و  نایوار  زا  اعون 
ادج کیکفت و  رگیدمه  زا  ار  اهنآ  دـناوتب  هک  دـشاب  ّتقد  لها  رایـشوه و  نطف ، رایـسب  دـیاب  هدـنناوخ  دـناهتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  و  مه ،

. دهد رارق  دوخ  ّصاخ  هاگیاج  رد  ار  مادک  ره  دیامن و 
ماکحا ریغ  رد  هحماسم  عّسوت و  باب  زا  دـشاب  هدوبن  تعیرـش ، یهقف و  ماـکحا  باـب  رد  ثیدـح  هک  یئاـج  اـم  ياـهقف  نیثّدـحم و  هچرگ 

مالک و دئاقع و  هب  طوبرم  باوبا  هدنراگن  داقتعا  هب  یلو  دنوشیمن  لئاق  ّتیمها  نادنچ  زین  نایوار  فعض  هب  دننکیمن و  شاکنک  نادنچ 
رتقیمع و قیقحت  شاکنک و  مزال و  ّتقد  تسا و  يدابع  یهقف و  باوبا  زا  رتمهم  یلیخ  یمالـسا ، يـالاو  ياهـشزرا  فراـعم و  دـیحوت و 

. دبلطیم ار  يرتیلوصا 

دشابیم هّماع  عبانم  زا  فّلؤم  ذخأم  عبانم و  عون  . 2

هتسیزیم هک  یطئارش  نآ  رد  ّفلؤم  ایوگ 
ص:15  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یلو تسا  هدـش  هدرمـش  یتّیزم  دوخ  عون  رد  هلأسم  نیا  هچرگ  تسا ، هتـشادن  ار  ّتنـس  لها  عبانم  ذـخأم و  زا  هدافتـسا  زج  ياهراـچ  تسا 
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کی هّماع  هکنآ  هّصاخ  تسا  ّتنس  لها  زا  رتنقتم  رتيوق ، یلیخ  هعیـش ، قّمعت  ّتقد و  ینابهگن و  تسارح و  هک  تسا  نآ  بلطم  تقیقح 
قیقحت اـم  دوـب و  هتفر  تسد  زا  قیاـقح  بلاـطم و  زا  یلیخ  هک  تـسا  هدروآ  ور  ربـخ ، ثیدـح و  شراـگن  هـب  هعیـش ، زا  رترید  مـین  نرق و 

. میاهدروآ یمالسا » مولع  نّدمت و  يانب  ریز   » باتک و  ییاهب » خیش  نیعبرأ  همجرت   » راتفگشیپ رد  ار  باب  نیا  رد  يرتعیسو 

: یئاوتحم فعض  . 3

هب تسا  یعطق  مّلسم و  اهنآ  ندوب  هیاپیب  فعض و  هک  دشابیم  فیخس  بلاطم  زا  ياهراپ  هب  نآ  لومش  نآ ، فعـض  طاقن  زا  رگید  یکی 
يزاسهنحـص و یئارآسلجم و  یعوـن  دـنکیم و  رکذ  ناوارف ، باـت  بآ و  اـب  ار  ع )  ) مساـق ترـضح  یـسورع  ناتــساد  وا  لاـثم  ناوـنع 

یعوـقو یلمع و  تروـص  اـهنت  هن  كاـنلوه ، رادوریگ  نآ  رد  میظع و  رـشح  نآ  رد  رما  نیا  هک  یتروـص  رد  دـهدیم  ماـجنا  يدـنبروکد 
یلو تسا  ارآ  سلجم  نیرفآ و  نزح  روآ و  هیرگ  عوضوم ، نیا  دنچ  ره  دشابیم  فرع ، نوئش  قطنم و  لقع و  زا  رود  رایسب  هکلب  درادن ،

کشا هیرگ و  رگم  میهد ؟ رارق  یتحاران  ملأ و  ءاکب و  هلیسو  هیرگ و  لماع  ار  تلاسر  نامدود  یحو و  نادناخ  میاهتفرگ  میمـصت  ام  رگم 
زا رتالاب  رتارف و  یلیخ  مسارم ، نآ  یتیبرت  یتیادـه و  شقن  يربهر و  ّتیلوئـسم  نیقی  هب  تسا ؟ یئاهن  دـصقم  ییاغ و  فدـه  دوخ  مشچ ،

نـسح ماما  ترـضح  مولظم  ماما  دنزرف  ع )  ) مساق ترـضح  دـهع  هب  افو  تعاجـش و  تماهـش و  دـشابیم  هداتفا  اپ  شیپ و  لئاسم  عون  نیا 
زا هک  اروشاع  گـنج  کـیتکات  نییعت  اهتّیلوئـسم و  میـسقت  بش  نآ  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ناوتیم  ياهتکن  نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

نتـشادهگن ردام و  لاح  تیاعر  ّنس و  رغـص  ّتلع  هب  ارهاظ  تفرگیم و  تروص  ع )  ) ساّبعلا لـضفلا  وبا  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح  يوس 
لّوحم وا  هب  یتّیلوئـسم  شراوگرزب ، يومع  يوس  زا  تسا  هدوب  نیب  رد  هک  يرگید  تاهج  ای  ع )  ) یبتجم ترـضح  ع )  ) مولظم ماـما  لـسن 

رد ادرف  نم  امش  هزاجا  اب  تشاد : هضرع  شرادرس ، يومع  رضحم  هب  تساخ و  اپب  عمج  نآ  رد  يراکادف  راثیا و  تریغ و  رصنع  نیا  دشن ،
رد ورنیا  زا  نم ! هدـهع  هب  دعـس  نبا  مچرپ  نتخاـس  نوگنرـس  تخاـس و  مهاوخ  نوگنرـس  ار  نمـشد  هاپـس  مچرپ  هبراـحم ، گـنج و  زور 

، وا روآ  گنج  رسپ  راهچ  یمان و  ناولهپ  قرزا  نتشک  زا  سپ  اروشاع  گرزب  ياغوغ 
ص:16  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نامیپ دّـهعت و  ساسا  رب  اـفو ، یگنادرم و  ناـک  تریغ و  هرهوج  نیا  هک  دـننکیم  هظحـالم  ددرگیم ، عورـش  یعمج  هتـسد  گـنج  یتقو 
رکـشل بلق  هب  ار  دوخ  وا  دـنتخادرپیم  رازراک  هب  هنمیم  ای  هرـسیم  زا  الومعم  هک  زور ، نآ  گنج  فرع  فالخ  رب  دوب  هدرپس  هک  یقـالخا 

ماـما شراوگرزب  يومع  یتقو  تسا  هدوب  ّتلع  نیمه  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  دعـس  نبا  رادـمچرپ  مچرپ و  هب  یـسرتسد  اـت  دزاـسیم  کـیدزن 
عمج طسو  رد  هک  دـناسریم  شاهدازردارب  هب  ار  دوخ  زاورپزیت  باقع  دـننامه  ع )  ) ماما هاگنآ  دـبلطیم  شیوخ  کمک  هب  ار  ع )  ) نیـسح

. تشاد رارق  اهبسا  مس  ریز  شندب  ياضعا  هدید و  یناوارف  ياههمدص  شکرابم  ندب  تشاد و  رارق  يریثک 
، هن انیقی ، دراد ؟ يراگزاس  ینانچنآ  یگدـنز  لـئاسم  یـسورع و  اـب  تریغ ، تماهـش و  حور  نیا  و  یگنادرم ، يدرمناوج و  حور  نیا  اـیآ 

دروم دوخ  ياج  رد  هک  دراد  دوجو  يراـگن  لـتقم  یناوخهضور و  ياـهباتک  بلغا  دـننامه  باـتک  نیا  رد  لـئاسم  عون  نیا  زا  دروم  دـنچ 
و ع )  ) ینیـسح تّزع  و  تعانم ، حور  نآ  اب  و  درادـن ، يراگزاس  لـقع  اـب  هک  یبلطم  ره  تسنآ  اـم  یلک  رّکذـت  تسا و  هتفرگ  رارق  رّکذـت 

. درادن یخیرات  لوبق  دروم  ّتیعقاو  تسین و  رتشیب  یلاحنابز  لوعجم و  انیقی  درادن  شزاس  ع )  ) یتیب لها  تمارک 

: مود پاچ 

كدـنا اب  نآ ، مود  پاچ  کنیا  تفریذـپ  نایاپ  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  نآ ، ناقاتـشم  نادـنمهقالع و  لابقتـسا  اب  باتک  نیا  لّوا  پاچ 
. دریگیم رارق  یمارگ  هدنناوخ  رایتخا  رد  تفرگ  تروص  راتفگشیپ  رد  هک  یتاحالصا 

. میریگب کمک  يدعب  تاحالصا  رد  رظن  بحاص  ناگدنناوخ  دیفم  تبثم و  تارظن  اهداهنشیپ و  زا  میراد  راظتنا 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


نالکتلا هیلع  قیفوتلا و  هّللا  نم  و  میناهاوخ . لاعتم  دنوادخ  زا  ع )  ) تیب لها  شخبتداعس  هار  ندومیپ  رد  ار  ناگمه  تاقیفوت  نایاپ  رد 
راهب 1381 یشیاشخب  یقیقع  میحرلا  دبع 

ص:17  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

فّلؤم همّدقم 

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 
ام لد  ياطع  وت ، يالب  بوشآام  لد  ياود  وت ، درد  تبرش  يا 

رد هتاّیلب  تباط  هتاّیطع و  تّمع  لاوزیب  روکش  و  لالمیب ، روبص  ترـضح  ام  لد  يافـص  وت ، بیبح  مان  زوام  لد  يافـش  وت  دمح  همان  زا 
زاونلد باطخ  نیدـب  ار  تّقـشم  هکرعم  ناگدیـشچ  تنحم  ّتبحم و  نادـیم  ناگدیـسر  الب  هرمز  دوخ ، میرکتلا  مزال  مالک  میرک و  باتک 

رب امش  لاح  چیه  هچرگ  مینکیم  ناگدنیامزآ  هلماعم  امش  اب  ینعی  ار » امش  میئامزآیم  هنیآره  و   » مّکنولبنل و  هک ، هتخاس  زارفارـس  زّزعم و 
هتوب زا  دـقن  مادـک  هک  دـننادب  نایملاع  ددرگ و  رهاظ  ناحتما  کحم  رب  سک ، ره  راب  راـک و  راـیع  هک  میهاوخیم  اـّما  تسین  هدیـشوپ  اـم 

. دیآیم نوریب  شغیب  كاپ و  التبا ، صالخا 
هدش عقاو  هیآ  نیا  رد  عون  دنچ  هب  یهلا  شیامزآ  دـشاب و  شغ  وا  رد  هک  ره  دوش ، يورهیـس  اتنایم  هب  دـیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

: تسا
. نانمشد میب  ای  دشاب ، یهلا  فوخ  نآ  هک  سرت  زا  يزیچ  هب  فوخلا : نم  ءیشب 

. نتشاد هزور  ای  شاعم  یگنت  ای  تسا  یطحق  نآ  هک  یگنسرگ  هب  و  عوجلا : و 
. تاقدص تاکز و  جارخا  ای  تاثداح  جارات  هب  اهلام  صقن  و  لاومألا : نم  صقن  و 

. یئاونیب جایتحا و  ای  زجع  فعض و  دشاب و  يرامیب  نآ  هک  اهسفن  رد  ناصقن  و  سفنألا : و 
ص:18  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ینشور ود  دنالد  غاب  هویم  هک  نادنزرف  گرم  ای  يوامس  یـضرا و  تافآ  هب  تالوصحم  ندش  فلت  اههویم و  ناصقن  هب  و  «: 1  » ِتارَمَّثلا َو 
. ردام ردپ و  لاهن  هرمث  رصب و  غارچ 

دنراذگ و ورف  تیاکش  عزج و  موسر  دنرآ و  شیپ  یئابیکش  هقیرط  تاّیلب  نیا  رد  هک  ار  ناگدننک  ربص  هد  هدژم  و  نیرباصلا : رّشب  و 
دننزن مدق  افو ، هار  هب  زجدننزن  مد  دنروخ و  تنحم  ماج 

نامرف یهلا و  مکح  هب  دنراد  تراشب  قاقحتـسا  هک  نارباص  نیا  و  نیذـّلا : دود  دـیاین  نورب  ناشیا  زا  هکدوع  نوچ  الب  رد  دـنزوسب  شوخ 
هّلل ّانإ  هک  صاصتخا  قیرط  هب  صالخا  يور  زا  دنیوگ  اولاق  یتبکن  یتّیلب و  یتبیصم و  ار  ناشیا  دسرب  نوچ  ۀبیصم  مهتباصأ  اذإ  یهاشداپ ؛
عقاو كولمم  رب  کلام  زا  دیـسر و  هدـنب  هب  هجاوخ  زا  هچ  ره  سپ  میدـنب  رد  وا  یگدـنب  دـنمک  هب  هک  میدـنوادخ  نآ  زا  ام  هک  یتسرد  هب 

میناگدندرگزاب « 2  » نوعجار وا  تافاکم  تازاجم و  يوس  هب  ام  هیلإ و  ّانإ  و  دـشابن . هراچ  اضق  مکح  هب  اـضر  داـیقنا و  میلـست و  زج  ددرگ 
میـشاب دنـسروخ  وا  مکح  هب  رگا  دـیناسر  دـهاوخ  اـم  هب  رادرک  روـخارف  ازـسب ، یئازج  وا  دوـب و  دـهاوخ  وا  ترـضح  هـب  اـم  عوـجر  ینعی 

. میوش دّلخم  باذع  ّقحتسم  میچیپب  رس  دوب  وا  دارم  هچنآ  زا  رگا  میدرگ و  دبأ  باوث  بجوتسم 
الب هکنآ  هب  تسا  رعشم  تیاده ، یفاو  تیآ  نیا  نومـضم  تسا  داد  همه  دنک  لداع  مکاح  هچ  ره  هکعوَط  ندرگ  داهن و  دیاب  هب  لوبق  ِرَس 

ناحتما شتآ  هبانع  هروک  الب و  هتوب  رد  وا  ناج  دقن  دنک  ّتبحم  يوعد  هک  ره  ات  تسا  نایمدآ  لاوحا  هبرجت  رایعم  نایملاع و  دـقن  کحم 
نوریب صلاخ  شیامزآ  صالخ  زا  تسا  هزیکاـپ  كاـپ و  سیـسخ  عبط  يوزرآ  لـغ  یند و  سفن  ياوه  شغ  زا  هک  نآ  دـنزادگب  ـالتبا  و 

تمس هب  قارف  نارین  رد  تسا  بویعم  شوشغم و  رگا  دیارایب و  لوبق  هّکـس  هب  تیاده  برـضلا  راد  رد  وا  هرهچ  تیانع  بارـض  دیآیم و 
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. ددرگ دبأ  دودرم  هدش  موسوم  قارتحا 
ره ینعی  ءالبلا  هیلع  بصی  ّبحأ  وأ  ّبحأ  نم  هک : تسا  روکذم  يوامس  بتک  زا  یکی  رد  و 

______________________________

هیآ 155. هرقب ، هروس  (- 1)
.156 هیآ : هرقب ، هروس  (- 2)

ص:19  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ّتیلوبقم هعرج  ای  دناشوپ  ّتیبوبحم  تعلخ  ار  وا  یلاعت  قح  هک  ره  ای  دنز  ّتبحم  رد  هقلح  تدارا  تسد  هب  دنک و  قح  یتسود  يوعد  هک 

ءالبلا دوش  نازیرگ  يو  زا  یمامت  هب  تحار  شیاسآ و  تجهب و  يداش و  دـنزیر و  وا  قوف  رب  یپایپ  انع  تنحم و  ربا  زا  الب  ناراـب  دـناشون 
. هدروآ لاونم  نیا  رب  يونثم  رد  مالک  نیا  همجرت  بهذلل  بهللاک  ءالولل 

هک دیآیم  رد  مهف  هطیح  هب  نانچ  هقباس  تاملک  ياوحف  زا  تسا و  شوخ  شتآ  لد  رد  صلاخ  ّرزتسا  شتآ  نوچ  الب  رز  نوچ  یتسود 
ره رد  دـناهداشگ و  يو  رد  تنحم  زا  يرد  دـناهداهن  تبحم  يانب  هک  یئاج  ره  ّتبحم  بابرا  هب  ّقلعتم  تنحم  تسالو و  لـهأ  هّجوتم  ـالب 

دزاس و التبم  الب  هب  ار  وا  دراد  تسود  یلاعت  هناحبـس و  قح  ار  هک  ره  دناهتخاس و  وا  مزالم  ار  الب  جوف  دناهتخارفا  رب  الو  ياول  هک  نادـیم 
ّبحأ اذإ  هللا  ّنإ  : » هدومرف هک  اجنآ  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هانپ تلاسر  ترـضح  ثیدح  ینعم  نیا  دّیؤم  دنادرگ و  نحتمم  نحم  هب 
هزادنا هب  تنحم  هک  تسا  رّرقم  و  درامگ . ناشیا  رب  ار  هودـنا  الب و  رکـشل  دراد  تسود  ار  یموق  یلاعت  دـنوادخ  نوچ  ینعی  مهالتبا » اموق 

شیب همه  زا  وا  ّتیلب  تّقـشم و  هنیآره  دوب  شیپ  ناورهر  هلمج  زا  قح  ّتبحم  هار  رد  هک  ره  دوش  لزاـن  ـالو  رادـقم  هب  ـالب  دوـب و  ّتبحم 
. دوب

مادک ءالتبا ؟ ّدشأ  سانلا  ّيأ  هک : دندرک  لاؤس  تانیاک  هجاوخ  ترـضح  زا  رتشیر و  تنحم  شین  زا  شاهنیـسرتشیب  ّتبحم  قوذ  ار  هک  ره 
فانصا زا  هرمز  مادک  تنحم  و  تسا ؟ رتزوسناج  رتتخـس و  نایمدآ  زا  هورگ  مادک  يالب  ینعی  الب  يور  زا  دنرتتخـس  نایمدآ  زا  هفیاط 

هک یتنحم  تسا و  رـشب  هلمج  يالب  زا  رتتخـس  ناشیا  يالتبا  دـنتلالج . مرح  مرحم  هک  ناربمغیپ  ءاـیبنألا  تفگ  رتزودـنامغ ؟ رتبعص و 
كولـس رد  ناشیدب  دنـشاب  رتهدننام  هک  یعمج  يالب  ناشیا  زا  سپ  لثمألاف » لثمألا  ّمث   » رتشیب اهتنحم  همه  زا  دشاب  ناشیا  راگزور  هجوتم 

. دشاب بعص  زین  تفرعم  ریارس  رب  فوقو  تبحم و  لیبس ،
. دوب بعصأ  ّدشأ و  وا  يانع  الب و  دوب  برقا  برق ، هاگرد  هب  هک  ره  سایق  نیمه  رب  تعامج و  نیدب  دندوب  هبشأ  هک  اهنآ  سپ 

دنهدیم شرتشیب  الب  ماجتسا  رتبّرقم  مزب  نیرد  هک  ره 
دنهنیم  شرگج  رب  ءانع  غادتفای  ّصاخ  رظن  ربلد  هکنآ ز  و 

ص:20  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
خیاـشم زا  یکی  دـنهن . هار  ناـغلاب  تسد  رب  هک  تسا  لـهاله  رهز  حدـق  هکلب  دـنهد . ار  تقیرط  لاـفطا  هک  تسا  نیریـش  تبرـش  هـن  ـالب 

: دومرفیم
ياهلد رب  تسا  رتنارگ  هک  یئالب  ره  هک  تساجنیا  زا  تسام و  تبرـش  نآ  تسا  رتنارگ  هک  یلطرتسام  تداع  هدکیم  هب  ندروخ  يدرُد 

. دناهداتسرف ایفصأ  ایلوأ و  يارب  تسا  رتیوق  هک  یتنحم  هفحت  ره  دناهداهن و  ایبنأ  كرابم 
يوزرآ هب  مد  کی  تفرگ و  دیابنرب  دوخ  دارم  هب  مدق  کی  دیابیم  ناّبحم  هاگمدق  ناقیدص و  هاج  ار  هک  ره  هک  هدروآ  حاورالا  حور  رد 

. دروآ دیابن  رب  لد 
يالب تنحم و  شکاشک  زا  تسا و  بابک  لد  رازه  رازه  وا  يالتبا  هار  رد  دوب  دیاب  نورب  قشع ، هرز  هن  رودوب  دیاب  نوبز  ارت  یـشاب  قشاع 

ناج وا  يایربک  توطس  زا  تسا  ياهتخوس  هیواز  ره  رد  و  هداتفا ، ترسح  هب  تسا  ياهتـشک  ار  وا  هیداب  ره  رد  بآرپ ، هدید  رازه  رازه  وا 
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رخآ تسوا ؟ يالب  ریت  هناشن  هتخادرپ  هن  هک  تسا  یبن  مادک  لد  و  تسوا ؟ يایربک  شتآ  هنابز  هتخادگ  هن  هک  تسا  یلو  مادـک  نت  هداد .
بوقعی تبرک  و  لیبن ، لیعامسا  ندرک  نابرق  و  لیلخ ، میهاربا  نتخادنا  شتآ  رد  یجن و  حون  هحون  و  یفـص ، مدآ  ترـسح  هب  نک  يرظن 

هّرا میقـس و  بوـّیا  يراـمیتیب  يراـمیب و  و  میلک ، یـسوم  ینادرگرـس  ینابـش و  و  نادـنز ، هاـچ و  رد  فـسوی  ّتیلب  و  نازحـالا ، تیب  رد 
دیس هزمح  هراپ  هراپ  رگج  و  ایبنا ، رورس  نادند  بل و  ملأ  و  موصعم ، ییحی  قلح  رب  هداد  بآ  رهز  غیت  و  مولظم ، ياّیرکز  قرف  رب  هدنفاکش 
ّیلع هدولآنوخ  قرف  ارذـع و  لوتب  دولآدرد  کشرـس  و  تراهط ، تمـصع و  هداوناـخ  تبیـصم  تلاـسر و  تیب  لـها  تنحم  و  ءادهـشلا ،

ناگدیسر تنحم  تّما و  نیا  ناشکالب  لاوحا  رگید  و  البرک ، دیهـش  هتـشغآ  نوخ  هب  خر  و  ارهز ، هدید  رون  هدیـشچ  رهز  بل  و  یـضترم ،
. هتخوس ياپ  ات  رس  ملا  مغ و  نوناک  رد  هتخودنا  مغ  ناج  اب  همه  تّمه ، یلاع 

تسا ياهدش  لد  ره  بیصن  مغ  تنحم و  نیوتسا  ياهدکتنحم  تسود  يالب  ملاع ز 
رد هک  دناهتخیرن  الب  راخ  ردق  نآ  یبن  چـیه  هار  رد  نازیزع ! يا  تسا  ياهدز  مغ  هتخوس ، هدـشنوخ  لدوت  هر  رد  منکیم  هاگن  هک  اج  ره 

ینعم نیا  رد  هچنانچ  رورس . نآ  رس  رب  هک  دناهتخیبن  تنحم  درگ  رادقم  نآ  ربمغیپ  چیه  قرف  رب  رشب و  دّیس  هار 
ص:21  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تیب لها  اب  تبـسن  نیمه  هب  و  مدش ، هدیناجنر  نم  هک  نآ  دننام  يربمغیپ  چیه  دشن  هدیناجنر  ینعی  تیذوا  ام  لثم  ّیبن  يذوا  ام  هک  دومرف 
یتبیـصم هنوگ  نادب  هدـید  چـیه  هک  تسا  البرک  يادهـش  هعقاو  هلمج  زا  و  ملاع ، هجاوخ  تیب  لها  اب  هک  دـناهدرکن  افج  نیا  ربمغیپ  چـیه 

. هدینشن یتّیلب  نانوچ  شوگ  چیه  هدیدن و 
دیدن ربخ  اب  شسک  دینش ، ربخ  ناک  رهدیدن  رتبعص  نیز  هعقاو  تسه  رهد  ات 

زا ّربلا  دـبع  نبا  هک  تسا  هدروآ  نانجلا » ةآرم   » باتک رد  یعفای  ماما  دـیدن  ربش  ریبش و  لاح  رتزوسرپياهصق ز  خرچ  قرو  رب  هنامز  مشچ 
تقو و نآ  رد  هک  دندیشچ  تداهش  تبرـش  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  اب  تیب  لها  زا  نت  هدزناش  البرک  هعقاو  رد  هک  هدرک  لقن  يرـصب  نسح 

. دوبن يریظن  هیبش و  ار  ناشیا  نیمز  يور  رب  زور  نآ 
. دادیم ربخ  دوب  هدناوخ  اهباتک  رد  هک  اهنتف  محالم و  زا  ار  هنیدم  مدرم  يزور  رابحالا  بعک  هک  تسا  روکذـم  « 1  » بولقلا حیباصم  رد 

دیهش ار  ماما  هک  زور  نآ  هک  ماهدناوخ  نینچ  دوب و  دهاوخ  یلع  نیسح  لتق  همحلم  نیرتگرزب  هعقاو و  نیرتمیظع  تفگ : نخس  ءانثا  رد 
لتق ّنإ  مکلیو  : » تفگ دشاب . هتـسیرگ  نوخ  تقو  چیه  نامـسآ  هک  میاهدینـشن  قاحـسا  ابا  ای  دـنتفگ  دـنیرگب . نوخ  نامـسآ  تفه  دـننک 

نامزلا و رخآ  لوسر  طبس  ناربمغیپ و  متاخ  دنزرف  يو  تسا . يرما  بعص  گرزب و  راک  نیسح  لتق  هک  امـش  رب  ياو  میظع » رما  نیـسحلا 
. تسا س )  ) ارهز همطاف  هدید  رون  ءابع و  لآ  مجنپ  ءایصوا ، دیس  رسپ  تسا . نالوسر  دیس  هناحیر 

هضور رـس  هب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دننک  دیهـش  ار  يو  هک  زور  نآ  هک  ماهدناوخ  نینچ  هک  تسوا  تسد  هب  بعک  ناج  هک  ییادخ  نادب 
يراز يو  ربق  رـس  رب  دـنیآ و  هتـشرف  رازه  داتفه  هعمج  بش  ره  رد  دنتـسیانزاب و  هیرگ  زا  زگره  هک  تمایق ، اـت  دـنیرگیم  دنتـسیاب و  يو 

هّللا دبع  یبا  نیمز  ناگتـشرف  دنناوخ ، لوتقملا  هّللا  دبع  یبا  ار  وا  نامـسآ  لها  دـنورزاب . دوخ  تعاط  عماوص  هب  دوش  دادـماب  نوچ  دـننک ،
. دنیوگ دیهش  نیسح  اوه  هکئالم  دنناوخ و  مولظم  نیسح  ار  وا  ایرد  ناگتشرف  حوبذملا و 

______________________________

. یعفاش یقهیب  يراوزبس  دمحم  نب  نسحلا  یلع  یبا  زا  ظعاوم  رد  یسراف  بولقلا  حیباصم  (- 1)
دنیرگیم ارث  هب  ات  یلع ، شرع  زادنیرگیم  امس  ضرا و  نیسح  لتق  رب  ص:22   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب لوصو  ببـس  ینّابر و  ياضر  لوصح  بجوم  متاـم  نیا  رد  هیرگ  دـنیرگیم و  ـالبرک  هاـش  متاـم  رداوه  يور  رد  غرم  بآ و  هت  یهاـم 
ای دـیرگب  نیـسح  رب  هک  ره  ینعی  ۀـنجلا » هل  تبجو  یکابت  وأ  نیـسحلا  یلع  یکب  نم   » هک هدـمآ  راثآ  رد  هچنانچ  تسا ، ینادواج  ضاـیر 

. دنرب تشهب  هب  ار  وا  هک  دشاب  رتراوازس  دراداو ، هیرگ  هب  فّلکت  هب  ار  دوخ 
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هّبـشت نم   » مکح هب  دیامن  ارف  نایرگ  ار  دوخ  هک  ره  دوش و  بجاو  ار  وا  تشهب  نیـسح ، رب  دـیرگب  هک  ره  هک  دومرف  هماّلع  هّللا  راج  خـیش 
. تسا لخاد  ۀنجلا » هل  تبجو   » هدعو رد  مهنم » وهف  موقب 

ناّبحم و هدـید  زا  بآ  دناهتـشک و  تداهـش  مخت  كاخ  نآ  رد  هک  تسا  یکاخ  البرک  كاخ  نازیزع  يا  هک  هدروآ  يراخب  یـضر  ماـما 
«. نیسحلا یلع  یکب  نم   » هک دبلطیم  ناراداوه 

هتـشک تداهـش  لها  تداعـس  نیمز  رد  هک  ّتبحم  مخت  هنیآره  دتـسرف ، البرک  كاـخ  هب  یبآ  هدـید  راـبیوج  زا  هک  یـصخش  نآ  ره  سپ 
میـسن ّتنج و  میعن  نآ  لوصحم  دور ، نوریب  ةرخآلا » ۀعرزم  ایندلا   » لزنم زا  نوچ  دبای و  شرورپ  يو  هدید  بآ  هب ، اضر  هعرزم  رد  دشاب ،

هزات ار  ادهـش  تبیـصم  دـیآرد ، مرحم  هام  هک  لاـس  ره  تیب  لـها  ناـبحم  زا  یعمج  هک  تسا  نیا  يارب  ۀـنجلا » هل  تبجو   » هک دوب  تجهب 
. نایرگ تریح ، تیاغ  زا  اههدید  ددرگ و  نایرب  ترسح  شتآ  رب  اهلد  ار  همه  دنزادرپ ، تلاسر  ترضح  دالوا  تیزعت  هب  دنزاس و 

هدید بآ  هب  دنیامن و  رارکت  تسا  روطسم  بتک  رد  هک  ادهش  لتقم  رابخا  لد و  نوخ  اههدید  زا  ددرگ  ناورلسگ  ناج  متام  نیا  هودنا  ز 
تمـس زا  اما  تسا  یلاح  ادهـش  تیاکح  رویز  هب  هچ  رگا  دناهتـشون  باب  نیا  رد  هک  یباـتک  ره  دـنیادز و  هب  هنیـس  هحفـص  زا  لـالم  راـبغ 
تبقنم تباقن  تبتر  تنطلس  ترضح  یلاع  زا  یلاع  تراشا  ببـس  نیدب  تسا و  یلاخ  ناشیا  لاوحا  لیـصافت  نیطبـس و  لیاضف  تیعماج 
ۀیولعلا ۀـقرفلا  ّزع  هیوبّنلا  ةرتعلا  فرـش  يرایرهـش ، رهپـس  ناشخرد  هام  يرایتخب ، کلف  نابات  باـتفآ  ممـألا  كولم  هواـقن  مظعا  هدازهاـش 
نیطالـس دالوا  هصـالخ  رظنم  دیـشروخ  رف  نودـیرف  ربخم  دیـشمج  ياراد  ینیـسحلا  بسحلاـب  ّصتخملا  ینـسحلا و  بسنلاـب  صوصخملا 

. رادقم یلاع  نیقاوخ  دافحا  هواقن  رادمان 
يرولا ریجاید  تفشکنا  هرونب  ویلعلا  یقرم  یلع  یقری  ۀّمه  وذ  ص:23   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ناشن ونیم  هضور  هن  نبلگناتسآ  کلف ، يوخ  کلم  هاش 
هانپ نودرگ  تیآ  رهم  ردفصهاج  مارهب  تیار  هم  رورس 

رد شبتارم  بصانم و  هبتع  يالتعا  بقاـنم و  هّدـس  عاـفترا  هک  يردـق  عیفر  بسح  یفاـص  فک  یفاـک ، یلاوبسن  یلاـع  لد  لداـع  رواد 
يایرد لحاس  درگ  يار  نشور  لقع  حاّبـس  هن  و  تشگ ، دناوت  نآ  حرـش  تاقدارـس  نماریپ  شیدنارود  مه  حاّیـس و  هن  هک  تسا  ياهبترم 

. تشذگ دناوت  نآ  زا  ياهّمش  نایب 
ندرک نآ  يادا  مناوت  هکتسا  شیب  نآ  زا  وت  ردق  هیاپ 

تباجن تنطلس و  هیصان  هرط  تباقن  تدایس و  هرصاب  هّرق  ندرک  نایب  وا  فاصوا  رشُعنابز  رازه  دص  هب  ناوتن  هکلب 
دیس هب  رهتـشملا  هّللا  دبع  نیدلا  ۀّلملا و  و  ۀلودلا ، دشرم  هلالا  ضیف  غیانم  نم  ضیفتـسملا  نینوک  هجاوخ  نیعلا  ةّرقنیلقث  دّیـس  رازلگ  ورس 

دوجو اب  هک  هنّیبم  لامکلا  ۀلودلاب و  تانئاکلا  فئاحـص  یلع  هتهبا  تایآ  ۀنیزم و  لالجلا  همظعلا و  بکاوکب  ۀنطلـس  ءامـس  تلاز  ازریم ال 
* تسا هتسارآ  زین  تنطلس  تبسن  رد  تبترم  ّومس  هب  دش  دهاوخ  روطسم  باتک  رخآ  رد  نآ  زا  ياهمش  هچنانچ  تدایس  رد  بسن  ّولع 

هب یّفخلا  هفطلب  هّللا  هدیأ  یفشاکلا  ظعاولا  نیـسح  ریقح  ریقف  نیا  هک  تفای  رودص  فرـشبسح  رد  يرایرهـش  مه  بسن  رد  تدایـس  مه 
يو رد  لیصفت  حیـضوت و  لیبس  رب  ابع  لآ  لاوحا  و  التبا ، بابرا  ریاس  ادهـش و  ایفـصا و  ایبنا و  زا  الب  لها  تالاح  هک  عماج  هخـسن  فیلأت 

هچ نآ  یـسراف  تاموظنم  زا  دنک و  داریا  همجرت  اب  دـشاب  رکّذـلا  يرورـض  هچنآ  یبرع  تایبا  زا  دـیامن و  لاغتـشا  دوب  روکذـم  روطـسم و 
. دشک نایب  هتشر  رد  دوب  نامز  لها  ناهذا  بسانم 

دشوپب ون  زا  یتوسک  ار  نخسدشوکب  ینارنخس  نیئآ  رد 
نس ربک  هطساو  هب  تشادن و  ینعم  نیا  قاقحتسا  تعاضبیب ، هنیمک  نیا  هچ  رگا  ار  نخـس  دیارایب  اهرویز  هبار  نهک  دقن  دنک  ون  هّکـس  ز 

نامرف لاثتما  نوچ  اما  تشارفا  تسناوتیمن  رب  تغالب  نادیم  رد  تحاصف  تیار  عناوم  رگید  و 
ص:24  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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بترم همتاخ  باب و  هدرب  دومن و  لاغتشا  تسا  موسوم  ءادهّشلا  ۀضور  هب  هک  هخـسن  نیا  بیترت  هب  دوب  مزاول  زا  ترـضح  نآ  نأشلا  میظع 
: تسا نیا  باوبا  تسرهف  دینادرگ و 

. مالّسلا ةالّصلا و  مهیلع  انّیبن و  یلع  ایبنا  زا  یضعب  يالتبا  رد  لوا : باب 
. راّیط رفعج  هزمح و  تداهش  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  اب  شیرق  يافج  رد  مود : باب 

. نیّلصملا تاولص  لضفا  هیلع  نیلسرملا  دّیس  ترضح  تافو  رد  موس : باب 
. تافو نامز  ات  تدالو ، تقو  زا  ارهز  همطاف  ترضح  تالاح  رد  مراهچ : باب 
. تداهش ات  تدالو  نامز  زا  مالسلا ) هیلع   ) یضترم ّیلع  رابخأ  رد  مجنپ : باب 

. تداهش ات  تدالو  زا  يو  لاوحا  زا  یضعب  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  لئاضف  رد  مشش : باب 
. ردارب تافو  زا  دعب  رورس  نآ  لاوحا  يو و  تیالو  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بقانم  رد  متفه : باب 

. وا نادنزرف  زا  یضعب  لتق  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  رد  متشه : باب 
. ادهش ریاس  ابرقأ و  دالوا و  اب  ترضح  نآ  تداهش  ءادعا و  اب  يو  هبراحم  البرک و  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ندیسر  رد  مهن : باب 

. دندش برح  نآ  رشابم  هک  نافلاخم  تبوقع  داتفا و  عقاو  ار  تیب  لها  رم  البرک  برح  زا  دعب  هک  یعیاقو  رد  مهد : باب 
. ناشیا زا  یضعب  بسن  هلسلس  نیطبس و  دالوا  رکذ  رد  همتاخ :

هدنخرف راگزور  هب  تایاکح  تایاور و  نیا  تاکرب  و  داراد ! ینازرا  قیفوت  ددـم  هلاسر  نیا  مامتا  رد  هک  تسا  قثاو  ینّابر  تیانع  هب  دـیما 
هماع و  دانادرگ ! لصاوتم  لصاو و  ماـیقلا  ۀـعاس  وا  هعاـسلا  ماـیق  یلإ  یلاـعت  هّللا  هدـیأ  ماـقم  یلاـع  هدازهاـش  ترـضح  ماـجنا  تلود  راـثآ 

! دانک تمارک  باسحیب  تابوثم  باتک  نیا  نتشون  ندناوخ و  زا  ار  نامیا  لها  هفاک ، ناناملسم و 
. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  باّهولا  میرکلا  وه  و 

ص:25  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ءانثلا ۀّیحتلا و  مهیلع  ءایبنا  زا  یعمج  يالتبا  رد  لوا  باب 

( مالسلا هیلع   ) یفص مدآ  رشبلا  وبا  تسخن 

هراشا

دناهدز مغ  ِمقر  مدآ ، تنیط  ربدناهدز  مه  رب  كاخ  بآ و  هک  زور  نآ 
هکئالم هک  دوب  هدـماین  دوجو  ياضف  هب  مدـع ، متک  زا  یفـص  مدآ  زونه  دـناهدز  مدآ  رب  نیلّوا  تبرـض  ناکالب  ُدرد و  زا  یمدآ  دوبن  یلاخ 
يازجا همه  زا  لیلج ، کلم  مکح  هب  لیئارزع  هک  نآ  زا  دعب  دنداد و  یهاوگ  ناشیا  يزیرنوخ  داسف و  هب  دـنداشگ و  نایمدآ  رب  نعط  نابز 

دومرف نییعت  نانچ  كاخ  هضبق  نآ  يالاب  رب  ار  كاپ  باحس  هعطق  هناحبس  قح  تخیر  هب  نامعن  نطب  رد  هتـشادرب  كاخ  هضبق  کی  نیمز 
يایرد زا  حابـص  هن  یـس و  بابرألا  بر  نامرف  هب  باحـس  نآ  درادنرب  نآ  رـس  زا  هیاس  عون  چیه  هب  دراب و  هب  كاخ  نآ  رب  زور  لهچ  هک 

. دش لگ  انع  مغ و  بآ و  هب  كاخ  نآ  ات  دیرابیم  مدآ  كاخ  رب  هتشادرب  بآ  هودنا 
رب دنچ  ياهرطق  هتفرگ  رب  بآ  يداش  رحب  زا  ملهچ  زور  دـنتخاس  رّرقم  اج  ار  الب  درد و  ورد  سپدـنتخاس  رّمخم  مغ  بآ  هب  ار  مدآ  كاخ 

. دناهدومرف هچنانچ  تسا  ببس  نیدب  ناشیا  طاسبنا  طاشن و  ّتلق  نایمدآ و  مومغ  مومه و  ترثک  ایئوگ  دناشفا  كاخ  نآ 
بلاق رد  حور  نوچ  ام و  نادواج  مغ  نامز و  کی  يداـشتسین  بیجع  یثیدـح  بیرغ و  یتمکحیب  ص:26   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک دیـسر  رد  نامرف  دنتخاس  يو  راگزور  سنوم  هدـیرفایب  يو  يولهپ  زا  ار  اّوح  تشگ و  هکئالم  دوجـسم  میظعت  يور  زا  دـندیمد و  مدآ 
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هک اـج  ره  هب  رایـسب . ندروخ  نآ  ياـههویم  زا  دـیروخب  تشهب و  رد  تاهجوز  وت و  وش  نکاـس  ۀـّنجلا » کـجوز  تنأ و  نکـسأ   » مدآ يا 
. دیدرگن ملعلا ) ةرجش  ای  روفاک  ای  روگنا  ای   ) مدنگ تخرد  درگ  دیشون و  هب  ماعط  نول  ره  زا  دیشوپ و  هب  سابل  هنوگ  ره  زا  دیورب  دیهاوخ 

یتسنادـب دـب  کـین و  يدروخب  نآ  زا  هک  ره  هبّیط و  تاـموعطم  هفیطل و  تارمث  عماـج  سودرف  طـسو  رد  تسا  هدوب  یتخرد  ملعلا  ةرجش 
هلیح و عاونا  دـمآرد و  تشهب  هب  رام  سواـط و  هلیـسو  هب  هدرب  کـشر  ناـشیا  لاـح  رب  سیلبا  دـنتفرگ و  مارآ  تشهب  رد  اّوح  مدآ و  سپ 

مدآ داهن . ناشیدـب  يور  الب  رکـشل  دـندومن و  لوانت  هّیهنم  هرجـش  زا  اـت  داد  بیرف  ار  اّوح  مدآ و  غورد  دـنگوس  هب  دروآ و  شیپ  هسوسو 
ناوـضر و تمدـخ و  ماـقم  رد  مدآ  شیپ  نادـلو  ناـملغ و  تمارک  هّلح  هب  سبلم  تّزع و  جاـت  هب  جّوـتم  دوـب  تشهب  کـلملا  راد  ناـطلس 
للح و داتفارد و  ناشیا  قرف  زا  لالج  رسفا  فرـش و  جات  لاحلا  یف  هرجـش  نآ  هرمث  لکأ  زا  دعب  تمزالم . هیاپ  رد  اوح  هب  تبـسن  ناروح 
ره بناج  هب  دنتسیرگ  راز  يدارمان  ترسح و  تیاغ  زا  دنتـسیرگن و  رد  دوخ  لاح  هب  هدنام  هنهرب  تخیر ، ورف  ناشیا  ندب  زا  تشهب  یلح 

فرط ره  هب  یگنهرب  تلاـجخ  زا  مدآ  دـنتفاییمن  یئاون  گرب  چـیه  زا  دندونـشیم و  رود  رود  يادـص  ناـشیا  زا  دنتفاتـشیم  هک  یتخرد 
باوـج رد  مدآ  يا  يزیرگیم  اـم  زا  مدآ »! اـی  یّنم  تررف  أ   » هک دیـسر  یهلا  باـطخ  دـشیم ، ناـهنپ  تخرد  ره  سپ  رد  تـخیرگیم و 

. تسین نکمم  وت  ترضح  زا  نتخیرگ  هک  مزیرگ  وت  زا  هنوگچ  ماهدش و  نادرگرس  دوخ  هانگ  مرش  زا  کنم  ءایح  لب  تفگ 
زا هک  دیـسر  نامرف  دـناشوپب و  ار  دوخ  ریجنا  گرب  هب  تبقاع  مرادـن  هاگزیرگ  تفطل  هناتـسآ  زجمرادـن  هانپ  ترد  زا  ریغ  هب  هک  مور  اجک 

ار مغ  بش  دـیاش  هک  تسیرگیم  یپردیپ  مدآ  مد  ره  دـنداهن و  نوریب  هب  يور  تـشهب  زا  هـتفرگ  اّوـح  تـسد  مدآ  دـیور  نوریب  تـشهب 
يدارم هحیار  بناج  چیه  زا  دیآ  دیدپ  یحاتفم  ار  هتسبرد  نآ  یحابصم و 

ص:27  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تفگ لیئربج  دش  يراج  شنابز  رب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هملک : دـیآ  نوریب  تشهب  زا  هک  تساوخ  مدآ  نوچ  دیـسرن و  دـیما  ماشم  هب 
عولط یـصالخ  بکوک  مرک  علطم  زا  ددرگ و  ناشخرد  یتاـجن  هعمل  بیغ  قفا  زا  هک  دـیاش  شاـب  یناـمز  یتفگ  گرزب  ياهملک  مدآ  يا 

ینک تمحر  يو  رب  هک  دوش  هچ  هدناوخ  میحر  نمحر و  مسا  هب  ارت  یهلا  تفگ  لیئربج  دورب  ات  راذگب  لیئربج ! يا  هک  دمآ  باطخ  دـنک 
تمحر نت  کی  رب  منک  تمحر  يو  رب  زورما  رگا  اّماف  هن  مدـن  لالم و  ندرک  تمحر  زا  تسین و  مک  تمحر  ارم  هک  دومرف  یلاعت  کـلم 
تمحر ناشیا  رب  هاگنآ  دنـشاب  يو  اب  يو  نادـنزرف  زا  یـصاع  رازه  نارازه  دـهن و  تشهب  هب  يور  مدآ  تمایق  يادرف  ات  شاب  مشاـب  هدرک 

. ددرگ راکشآ  نم  تمحر  تمس  ات  منک 
مالـسلا راد  هن  دیاب  مالملا  راد  ار  قشع  تخیوآرد و  قشع  اب  هک  دنتـساوخ  رذع  تشهب  زا  ببـس  نادب  ار  مدآ  هک  هدروآ  قیاقحلا  رحب  رد 

. تمالس تحار و  يایوج  لقع  تسا و  تمالم  لها  راتساوخ  قشع 
هک هرجـش  نآ  هک  هدومرف  لیوأت  يور  زا  رباـکأ  زا  یکی  تمالـس  هب  شوخ  ورب  قشع و  زا  رذـگرد  اـیتمالم  راـب  شکب  قشع  هر  درم  يا 

ببـس هنّوبحی و  مهّبحی و  دـندوب  هتـشاک  مدآ  يارب  مه  ار  نآ  رمألا  سفن  یف  دوب و  ّتبحم  لاهن  نادـب ، ندـش  کیدزن  زا  دـش  عونمم  مدآ 
ناسنإلا هک  نادـب  بلاط  بیغرت  صیرحت و  اـی  دـیابیم  لاـمک  نادـب  لاـمج  نسح و  هک  دوب  یبوبحم  لـالد  هاـج و  تّزع  اـی  نآ : زا  یهن 

یهن رگا  هک  نکمی  دیازفیب و  نآ  بلط  رب  شـصرح  دننک  یهن  ار  وا  هچ  ره  زا  هک  دنکیم  نآ  ياضتقا  یمدآ  تعیبط  عنم  ام  یلع  صیرح 
ياذـغ ّتبحم  هچ  يدوبن  تبحم  هویم  ياورپ  نآ ، تاّذـل  لامکتـسا  سفن و  تادارم  ياـفیتسا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  يدـشن  ّقلعتم  نادـب 

رد کنیا  یبلطیم  شیاسآ  رگا  مدآ  هک  دش  مکح  سپ  درادن ، حور  شرورپ  تغارف  دنک  لاغتـشا  مسج  بیترت  هب  هکنآ  تسا و  یناحور 
هک اریز  دوخ ، سفن  رب  یـشابن  ناراکمتـس  هلمج  زا  ّتبحم  تنحم و  بالجتـسا  هب  اـت  درگم  ّتبحم  هرجـش  درگ  ماـشایب و  روخب و  تشهب 

. نامزالتم الیو و و ال  دننامأوت  ّتبحم  تنحم و  تسین  ّتیلب  شینیب  ّتبحم  شون 
تسا  تنحم  نیشنمه  ّتبحم  هکتسا  تحار  دص  الب  زا  ار  ناقشاع 

هابت دش  يوعد  تسین  تهاوگ  نوچهاوگ  ندید  افج  يوعد ، نوچ  قشع  ص:28   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


مدآ دوجو  زا  شیپ  هک  تسا  لوقنم  هرـس ) سّدق   ) نیفراعلا ناطلـس  زا  درک  زاب  دوخ  خر  رب  مغ ، زا  رد  دصدرک  زاس  ّتبحم  يوعد  هک  ره 
هبدـبد اـت  دونغیم  تغارف  هشوگ  تولخ و  جـنک  رد  دوـبن  نآ  ّتیرهظم  قاقحتـسا  ار  هکئـالم  نوـچ  تسجیم و  يرهظم  تبحم  قـشع و 

دز وا  رب  گناب  تّزع  ناطلس  دنز  يو  تلصاوم  رمک  رد  تسد  ات  تساوخ  قشع  داتفا  توکلم  کلم و  رد  سیلبا ، تدابع  هنطنط  تعاط و 
ياضف هب  مدع  متک  زا  مدآ  هک  یتقو  ات  تسبرد  کلم  ّنج و  يور  هب  رد  تسشن و  بیغ  هلجح  رد  راب  رگید  قشع  شاب  سانـشفیرح  هک 

نیا دنتفگ  ددنب  لاصو  دقع  وا  اب  اج  نامه  هک  تساوخ  دش  وا  لامج  هلاو  دـندومن  مدآ  هب  هّیهنم  هرجـش  تروص  رد  ار  قشع  دـمآ ، دوهش 
راک تشهب  تحار  زا  تسین  تفای  تنحم  عاـتم  تشهب  رد  تسناـگدزتنحم و  لد  هناـخ  قشع ، لزنم  دـیاین  تسار  دـلخ  يارـس  رد  ینعم 

. دیآ راک  هب  ایند  قیضم  ار  ناینادنز  يراز  هیرگ و  دیاشگن 
وک درم  دیاب ، درم  ّتبحم  يوک  رس  ربوک  درد  ار  یقشاع  ردارب  يا 

يانگنت هب  تشهب  ياضف  زا  ّتبحم  ياوه  هب  مدآ  سپ  وک  درز  ياههرهچ  و  نیشتآ ، ياههرعنزارد  رکف  نیزا  دنچ  هدرسف  رکذ  نیا  زا  دنچ 
تمقن ناتـسراخ  هب  ار  تمعن  رازلگ  دـش  حرت  نخلگ  هّجوتم  حرف  نشلگ  زا  و  داهن ، تمالم  بادرگ  هب  ور  تمالـس  لحاس  زا  دـمآ و  اـیند 

سنا و تاجرد  رب  ار  تفلک  تاکرد  دروآ و  تبرغ  هیداب  هب  ور  تبرق  هبترم  زا  داتفا  تنحم  ضیـضح  هب  ّتبحم  هورذ  زا  تخاس و  لّدـبم 
. دیاین تسار  رگیدکی  اب  یمانکین ، قشع و  هک  اریز  دش  یماندب  هدکمغ  نکاس  هداهن  نوریب  یماکداش  هعموص  زا  مدق  درک  رایتخا  تفلأ 

هک دش  مکح  و  « 1  » دمآ رب  اْهنِم  اوُِطبْها  يادص  نوچ  هّصقلا ! تسگنن  ناقـشاع  نیئآ  رد  کین  مان  هکیماندب  هب  مهد  رد  نت  هک  دـینک  اهر 
دیسر و یلوزعم  تبون  هک  میورب  ات  ایب  تفگ : هتفرگ  اّوح  تسد  مدآ  لحم ، نآ  رد  ایند  هب  تشهب  زا  دیور  دورف  همه 

______________________________

.36 هیآ : هرقب ، هروس  (- 1)
ص:29  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دمآ شیپ  یسکیب  یبیرغ و  تنحم 
زورما تسقاّفتا  درد  تنحم و  ابزورما  تسا  قارتفا  تقو  هک  زیخرب 

يا هک  دمآ  لیئربج  دندش  ناور  رگیدکی  اب  اّوح  مدآ و  نوچ  زورما و  تسقارف  تبون  هک  راب ، نوخدنچ  کی  يدـید  لاصو  خر  هدـید  يا 
مدآ سپ  تفر  دیابیم  رگید  بناج  هب  ار  کی  ره  هک  يراذگب  تسد  زا  وا  تلـصاوم  ماد  يرادب و  اّوح  تسد  هک  تسا  نینچ  مکح  مدآ 

! هاتقرف او  تفگیم  درکیم و  دایرف  اّوح  هاتبرغ ! او  تفگیم  تسیرگیم و  مدآ  دـندروآ  یفرط  هب  يور  کی  ره  هتـشادرب و  اّوح  زا  تسد 
، ربخ نآ  زا  ار  نیا  هن  دندرک  مگ  ار  رگیدکی  ناشیا  دنتسیرگیم و  اّوح  تبرک  مدآ و  تبرغ  هب  دنتـسیرگنیم و  هداتـسیا  بجعتم  کئالم 
هک یعضوم  رد  دنه  يایرد  لحاس  رب  اّوح  داتفا و  بیدنارس  هوک  رـس  هب  مدآ  دنربیم  اجک  هک  فوقو ، نیا  زا  ار  نآ  هن  دوریم و  اجک  هک 

. تسیرگیم بیدنارس  هوک  رس  رب  لاس  تسیود  مدآ  دمآ  دورف  دنیوگ  هّدج  ار  نآ 
لیئربج تشهب  دنوادخ  يارب  هکلب  تشهب  رهب  زا  هن  يدش  شوهیب  يدرک  دای  ار  تشهب  مدآ  هاگره  هک  هتفگ  هنع ) هّللا  یضر   ) سابع نبا 

نوچ تسا و  بیرغ  هک  نک  یسنوم  ار  مدآ  لیئربج ! يا  هک  يدیسر  ادن  يدمآ و  شوه  هب  ات  يدروآ  دورف  مدآ  رس  رب  تسد  يدمآ و  هب 
نتفر مزع  لیئربج  نوچ  مناوخ و  وت  رب  دوخ  هودـنا  رتفد  میوگب و  وت  اب  لد  مغ  هک  شاب  رگید  نامز  یتفگ  مدآ  دورب  هک  یتساوخ  لیئربج 

، وا مشچ  بآ  زا  اهیوج  هک  یتسیرگب  نادنچ  يدمآ و  محر  يو  رب  ار  اوه  ناغرم  هک  يدیلان  هب  نانچ  يدش  ادـیپان  مدآ  مشچ  زا  يدرک و 
. تشگ ناور 

يراز هلان و  تسیرگیم و  هّدـج  لحاس  رب  زین  اّوح  دوب و  ام  کـشأ  دـنک  راـک  مشچ  هک  نادـنچدوب  ادـج  تلاـمج  اـم ز  مشچ  هک  يزور 
درادن ربخ  چـیه  وت  لاح  زا  دـیرگیم و  وت  قارف  زا  ایرد  رانک  رب  تفگ  تساجک  اّوح  ردارب  يا  هک  دیـسرپ  لیئربج  زا  مدآ  يزور  درکیم 

دیوگیم دـیرگیم و  هتـسشن  ایرد  رانک  رب  هک  دـید  ار  اوح  یـشوهیب  نآ  رد  هاگان  تشاد  راـنک  رب  يو ، رـس  لـیئربج  دـش  شوهیب  مدآ 
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مدآ رادیب ؟ ای  یباوخ  رد  وت  ایآ  ریس ، ای  ياهنسرگ  ایآ  ناعبش »؟ ما  تنأ  عئاج  أ   » مدمه سنوم  يا  مدآ و  نم  تسود  يا  مدآ »! یبیبح  »
ص:30  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نانچ هدومنزاب  هعقاو  تروص  مدآ  دش  هچ  ارت  تفگ  لیئربج  تفرگرد  ناغف  شورخ و  دـمآ و  شوه  هب  هاگان  دـهد  شباوج  هک  تساوخ 
هد تراشب  ار  مدآ  هک  دیـسر  باطخ  نک  محر  هدنام  ورف  بیرغ  ود  نیا  رب  یهلا ! هک  دمآرد  هلان  هب  لیئربج  هک  دیـشورخ  هب  درد  يور  زا 

. دیآرب دیما  قرشم  زا  دارم  هام  دیآ و  رس  هب  قارف  بش  هک  دیسر  نآ  کیدزن  هک 
. درک لوبق  مدآ  هبوت  هناحبس  قح  هگنآ  دروآ  یهتوک  هب  ور  مغ ، تنحم و  زور  هکدروآ  یهگآ  مشود  ابص  داب  میسن 

ياهباثمب ایح  اّما  اعد  ءاکب و  ایح و  دوب  زیچ  هس  مدآ  هبوت  لوبق  ببس  هک  هدومرف  ناقّقحم  زا  یکی  تسا  رایسب  نخس  باب  نآ  رد  ار  املع  و 
تسیرگنن نامسآ  هب  هدرکن و  الاب  رس  لاس  دصیـس  دمآ  نیمز  هب  مدآ  نوچ  هک  هتفگ  هّللا ) ۀمحر   ) بشوح نب  رهـش  هک  دوب  بلاغ  مدآ  رب 

. يراسمرش زا 
هیلع ربمغیپ  دواد  ياکب  هب  دـنهد  تبـسن  ار و  ایند  لها  یمامت  هیرگ  دـننک  عمج  رگا  هک  هدـمآ  رابخا  رد  هک  دوب  ياهبترم  هب  وا  ياـکب  اـّما 

دشاب و رتدایز  اهنآ  زا  حون  ياکب  دنرگنب  حون  هیرگ  هب  تبسن  ار  دواد  ياکب  ملاع و  لها  ياکب  رگا  دشاب و  رتشیب  دواد  هیرگ  زونه  مالسلا 
دشاب شیب  همه  زا  مدآ  ياکب  دننک  عمج  دواد  یحون و  هیرگ  اب  نایملاع  عومجم  هیرگ  رگا 

پچ مشچ  زا  هلجد و  بآ  دننام  وا  تسار  هدید  زا  دمآیم  نوریب  یلیس  نوچ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هدید  بآ  هک  هدروآ  « 1  » اضرلا نویع  رد 
هراسخر رد  هک  دـیراب  تمادـن  نیمز  رب  هدـید  ربا  زا  ترـسح ، ناراب  نادـنچ  لاـس  تسیود  تّدـم  رد  مدآ  هک  تسیورم  تارف و  دـننام  وا 

نیا دنتفگیم  رگیدکی  اب  دندروخیم و  مدآ  هدید  بآ  زا  ناغرم  دش  ناور  اههمـشچ  يو  مشچ  بآ  زا  دمآ و  دـیدپ  يوج  ود  وا  كرابم 
دنیوگیم سوسفا  زنط و  يور  زا  ار  نخس  نیا  هک  درب  نامگ  مالسلا  هیلع  مدآ  میاهدروخن  بآ  نیا  زا  رتشوخ  ام  هک  تسا  یبآ  شوخ  هچ 

اوه ناغرم  هک  دیماجنا  هبترم  نادب  نم  راک  دیسر و  اج  نادب  نم  لاح  ایادخ ! راب  تفگ  دیلان و  هب  راز  راز  دروآرب و  دردرپ  لد  زا  درس  هآ 
دننکیم ّتیرخس  نم  هدید  بآ  هب 

______________________________

. تسا قودص  فیلأت  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دوصقم  هتبلا  (- 1)
ص:31  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

چیه اـم  دـنیوگیم  تسار  ناـغرم  هک  راد  شوـخ  لد  ّیفـص  يا  هک  دیـسر  باـطخ  دوـب  دـهاوخ  هزم  هچ  ار  ناراـکهانگ  مشچ  بآ  رخآ 
«1 . » میاهدیرفاین دنمزاین  هدید  بآ  زا  رتسیفن  يرهوج 

تسا کشا  ام  يوربآ  ببستسا  کشا  اهبنارگ  سب  يرهوگ 
یبای رهگ  ینک  يزیرکشایبای  رمث  نآ  زک  نکیم  هیرگ 

تفگ هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  درک  عّفـشت  هک  دوب  نآ  اعد  اّما  دنکن  نمـس  رب  هدنخ  مه  هچنغدنکن  نمچ  رب  هیرگ  ات  ربا 
! ناسرب لوبق  فرش  هب  ارم  هبوت  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  تیب  لها  و  ص )  ) دمحم قح  هب  بر  ای 

مدید نیرق  وت  یماس  مسا  اب  ار  وا  یمان  مان  شرع  قاس  رب  یهلا  تفگ  یتخانش  هنوگچ  ار  ص )  ) دمحم وت  مدآ  يا  هک  دیسرپ  هناحبـس  قح 
عافـشتسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  متاخ  ترـضح  هب  مدآ  نوچ  سپ  دوب  دناوت  وا  وت  ترـضح  هب  ناگدیرفآ  نیرتیمارگ  هک  متـسناد 

. دیسر لوبق  ّلحم  هب  وا  هبوت  دومن 
شیوربآ دمآ  مدآ  عیفششیوس  هب  لد  يور  درک  مدآ  وچ 

هّصق نیا  تروص  تشک و  هب  ار  لیباه  لیباق  هک  دوب  یتقو  مدآ  مغ  رگید  دوب  شنمرخ  نیچ  هشوخ  رخآ  هندوب  شنشلگ  دنب  هتسد  لّوا  زک 
يرسپ و ینطب  هب  تشگ و  هلماح  تبون  دنچ  اوح  رگیدکی  اب  ناشیا  تسلاجم  اوح و  هب  مدآ  لاّصتا  زا  دعب  هک  تسا  نانچ  لامجا  لیبس  رب 
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لیباق اـب  هک  يرتخد  و  « 2  » دادیم رگید  نطب  مـالغ  هب  ار  نطب  کـی  هیراـج  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـندشیم  گرزب  نوچ  دروآیم و  يرتخد 
مان امیلقا  دوب  هداز 

______________________________

ربخ نآ  لقن  زا  دهد  ياج  لد  رد  وکین  ار  دنپ  نآ  دشاب و  حیحص  یهّبنت  دنپ و  رب  لمتشم  فیعـض  ربخ  رگا  هک  تسا  ناظعاو  شور  (- 1)
لقن یهاگ  زین  تاناویح  نابز  زا  تیاکح  هکنانچ  ددرگیمن  سیلدت  بجوم  دننادیم  ار  مسر  نیا  ناعمتـسم  نوچ  دنرادن و  كاب  فیعض 
دیفم ار  نآ  نابئات  هب  يادـخ  ّتبحم  هبوت و  نسح  ندـنامهف  يارب  دـنتفای  ذـیذل  ار  مدآ  مشچ  کشا  ناغرم  هک  تسا  تیاور  رد  دـننکیم ،

. دندرک لقن  دندید 
ردپ و هک  اوح  مدآ و  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هدمآ  هیماما  تایاور  رد  دسیونیم : ینارعش  داتسا  (- 2)

ص:32  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. تشاد ناشفا  گشم  يوم  ناشخرد و  يور  دوب  نسح  تیاغ  رد  تشاد و 

لامج نادنچ  وا  دنتفگیم و  اذویل  ار  لیباه  دازمه  یبات و  چیپ و  هقلح  ره  یئوم ، هنوگ  هچ  یئومیباتفآ  وچ  یئوگ  یئور ، هنوگ  هچ  یئور 
تفگ هدومن  ابا  مکح  نیا  زا  لیباق  داد  صاصتخا  لیباه  هب  ار  امیلقا  درک و  دزمان  لیباق  هب  ار  اذویل  مدآ  دندیسر  غولب  ّدح  هب  نوچ  تشادن 

چیه نیرد  ارم  هتفای  رودـص  ّزع  هلمج  نیرب  یهلا  مکح  هک  دومرف  مدآ  تسا  یلوا  نم  هب  وا  هدوب  محر  رد  نم  اب  تسا و  لمجا  نم  رهاوخ 
. تسین يرایتخا 

مییوا موکحم  ام  وا و  مکح  مکح 

: رگا تفگ  مدآ  يرازگیم ، ودـب  تسا  رتيوربوـخ  هچنآ  مرج  ـال  يرادیم  رتتسود  نم  زا  ار  لـیباه  وـت  تفگ  تشادـن و  ملـسم  لـیباق 
لیباـه دـشاب  وا  نآ  زا  اـمیلقا  ددرگ  لوـبقم  هک  ره  ناـبرق  دـیناوتیم  هچنآ  هب  دـینک  یناـبرق  امـش  زا  کـی  ره  دـیرادیمن  رواـب  نم  نـخس 
كرت ددرگن  لوبقم  نم  نابرق  رگا  هک  درک  تین  داـهنب و  یهوک  رـس  رب  درواـیب و  تشادیم  تسود  تیاـغب  هک  هبرف  هّرب  دوب  راددنفـسوگ 
ینابرق نیا  رگا  هک  تفگ  دوخ  اب  داهنب و  عضوم  نامه  رد  دروایب و  هناد  مک  فیعـض  مدـنگ  هتـسد  دوب  عرز  بحاـص  لـیباق  منک و  اـمیلقا 
ینابرق زا  دروخب و  ار  دنفـسوگ  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  يدودیب  دیفـس  شتآ  سپ  مرادـنزاب  دوخ  رهاوخ  زا  تسد  نم  هن  ای  دوش  لوبقم 

هب رمک  هدرک  هریت  ار  وا  تریـصب  هدید  دسح  ود  دمآرد  لاعتـشا  هب  مشخ  شتآ  زا  لیباق  تشگن  تفتلم  نآ  ندروخ  هب  تشذگرد و  لیباق 
اههمر رـس  هب  تفای و  تصرف  لیباق  دومرف  رومعملا  تیب  ترایز  تمیزع  مدآ  هک  نیمه  تسـشن  ماقتنا  هاگنیمک  رد  تسب و  رب  ردارب  لـتق 

. دش ناشیرپ  شزغم  هک  نانچ  تفوک  ورف  ار  لیباه  رس  تشادرب و  یگنس  دوب  باوخ  رد  اجنآ  رد  لیباه  دمآ 
______________________________

نیتسخن اّوح  مدآ و  سپ  تسا  نایمدآ  نآ  رخآ  رد  مدآ  نیا  رگید و  ياوح  مدآ و  نآ  زا  شیپ  دوب و  رگید  ياوح  مدآ و  دنتـسه  ام  رداـم 
نیـشیپ مدآ  ناگدـنامزاب  اـب  مدآ  نیا  دـالوا  دوب و  دوجوم  نیمز  رد  نیـشیپ  مدآ  دـالوا  زا  زونه  دـنیوگ  یـضعب  دـندوبن  نیمز  يور  ناـسنا 

. دنتخیماین رد  ردارب  اب  رهاوخ  دندرک و  جاودزا 
تـسنادن لیباق  دش  هتـشک  لیباه  نوچ  و  دنک ؟ نیا  رفاک  چیه  رگ  مرفاک  ؟ دنک نیا  ردارب  اب  ردارب  دوخ  ص:33   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

فرط ره  هب  هتفرگ  تشپ  رب  نانچ  مه  زور  لهچ  داهن  نابایب  هب  يور  هدیـشک  تشپ  رد  هدـیچیپ و  ياهماـج  رد  ار  وا  دـنک ؟ هچ  يو  اـب  هک 
یغاز كاخ و  رد  درک  ياهرفح  دوخ  لاگنچ  راقنم و  هب  یغاز  هک  دـید  يزور  رمالا  رخآ  و  دزاـس ؟ هراـچ  هچ  هک  تسنادیمن  تفریم و 

درک و كاخ  رد  ار  لیباه  قیرط  نامه  هب  زین  لیباق  تشگ  هدیـشوپ  غاز  نآ  ات  دیـشاپیم  نآ  رب  كاخ  داهن و  هرفح  نآ  رد  درواـیب و  هدرم 
رایسب ار  لیباه  مدآ  لیباه و  رگم  دندمآ  يو  لابقتسا  هب  همه  نادنزرف  دمآزاب  مرح  ترایز  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  نوچ  اّما  دمآ  موق  نایم  هب 
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ینازرا یشکلد  تریـس  شوخ و  تروص  ار  وا  هناحبـس  قح  تشاد و  هایـس  يوسیگ  ود  هام و  نوچ  يور  اب  دوب  یناوج  هچ  یتشاد  تسود 
. دوبن يو  لامک  لامج و  هب  مدآ  دالوا  زا  کی  چیه  دوب و  هتشاد 

ربخ رد  دوب  هدشن  دلوتم  مالسلا ) هیلع   ) ثیـش زونه  دنراوید و  رب  تروص  نارگد  تیور  شیپدنراد  يراد  وت  هک  ینعم  تروص و  نینچ  هن 
دوب عطاس  وا  نیبم  نیبج  رد  عمال و  وا  هرـشب  زا  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  يدّمحم  رون  هعمل  هچ  هدوب  ثیـش  مدآ  دالوا  لمجا  هک  هدـمآ 

هک يدنتفگ  يدندادن و  ناشن  چیه  « 1  » يدیـسرپ يو  ربخ  هک  ره  زا  دومرف  لاغتـشا  وا  يوج  تسج و  هب  دیدن  ار  لیباه  مدآ  نوچ  هصقلا 
بلط مدـق  هب  ار  ارحـص  هوـک و  زور  هنابـش  تفه  مدآ  تسا ؟ لوغـشم  راـک  هچ  هب  هتفر و  اـجک  مینادـن  تسین  ادـیپ  هک  تسا  زور  يدـنچ 

. دوب ّمنرتم  لاقم  نیدب  شلاح  نابز  دومنیم و  مالک  دهج ال  مامت و  ّدج  لیباه  لاح  قیقحت  رد  دومیپیم و 
یئاج لـیباه  هک  دـید  هعقاو  رد  متـشه  بش  میوج  تاـجک  نم  هم  مغ ، زا  دـش  هیـس  نم  بشمیوج  تادـخ  زا  رگم  نارجه ، زارد  بش  هب 

شوهیب هتفرگرد  شورخ  دـمآرد و  باوخ  زا  نآ  لوه  زا  مدآ  سرب  نم  دایرف  هب  راوگرزب  ردـپ  يا  ثایغلا ! هاتبأ  او  دـیوگیم  هداتـسیا و 
لاح زا  ردارب  يا  تفگ  هتسشن و  يو  نیلاب  رس  رب  دید  ار  لیئربج  دمآ  دوخ  اب  نوچ  دش 

______________________________

. نیشیپ مدآ  ناگدنامزاب  زا  دیاش  (- 1)
ص:34  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

لیئربج دـیبلطیم  سر  دایرف  ناگراچیب  نوچ  درکیم و  هثاغتـسا  نامولظم  نوچ  مدـید  باوخ  رد  ار  وا  یلاح  هک  يراد ؟ ربخ  چـیه  لیباه 
دایرف وا  تشک و  ار  لیباه  لیباق  هک  نادـب  تبیـصم  نیا  رد  وت  دزم  داـب  گرزب  كرجأ » مظعأ  : » دـیامرفیم تّزع  ترـضح  مدآ  اـی  تفگ 

زین تمایق  يادرف  دوشیم و  رهاـظ  نیمز  ریز  زا  هک  تسا  داـیرف  ناـمه  نونکا  دیـسریمن  وا  داـیرف  هب  سک  تفگیم و  ثاـیغلا  درکیم و 
رس هب  ار  مدآ  لیئربج  يامن  نم  هب  ار  وا  كاخ  ردارب  يا  تفگ  درک و  زاغآ  هیرگ  تفرگ و  رد  دایرف  مدآ  دیآرد  هاگهصرع  هب  نانک  دایرف 

دیلامیم يو  يور  رد  كرابم  يور  هتشغآ  نوخ  هب  يو  ياضعا  مامت  هتفوک و  رس  دید  ار  لیباه  درک  رود  يو  زا  كاخ  مدآ  درب  لیباه  ربق 
!. هاتبرک او  هانبا  او  اترسح ! او  تفگیم  و 

غیرد وا  يابیز  لیامش  زا  لکش و  زاغیرد  وا  يالاب  تماق و  كاخ  ریز  رد 
هیرگ هب  نامسآ  تفه  ناگتـشرف  هک  تسیرگ  هب  نادنچ  مدآ  دوب  فیطل  زغن و  کباچ و  ياپ  هب  ات  رـسغیرد  وا  ياپ  رـس و  هتفهن  نیمز  ریز 

باطخ تسین  يو  نتـسیرگ  تقاط  ار  ام  دش  نایرگ  زاب  نونکا  دوب  هدوسآ  نتـسیرگ  زا  يزور  هس  ود  مدآ  ایادخ  راب  دـنتفگ  دـندمآرد و 
ار لـیباق  رم  اـهنت  خزود  باذـع  فصن  هک  میدرک  مکح  اـم  تسا و  تیاـهنیب  نارباـص  دزم  هک  تبیـصم  رد  نک  ربص  مدآ  يا  هک  دیـسر 

. دشاب
لـضفا و یفـص  مدآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  هکنآ  رب  دـنقفتم  مالـسا  لـها  همه  هـک  هداـتفا  عامتـسا  یگرزب  زا 

هنوگچ لاح  ار  ءایبنا  رورـس  هشوگرگج  یفطـصم و  دنزرف  لتاق  ایآ  هدش  ررقم  باذع  رادقم  نیا  ار  مدآ  دنزرف  لتاق  هک  هاگره  تسفرـشا 
. دوب دهاوخ 

ترضح نآ  تسا و  ءانثلا  ۀیحتلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ناسارخ  ناطلس  ترضح  هب  دنسم  نآ  ثیداحا  هک  هیوضر  هفیحـص  رد 
رب نیـشتآ  ياهریجنز  خزود و  شتآ  زا  دـشاب  یتوبات  رد  ع )  ) نیـسح ماما  لتاق  هک  تسا  روکذـم  هدومرف  لقن  دوخ  ماـظع  مارک  ياـبآ  زا 
هک یملاظ  يازس  دشابن  نینچ  هنوگچ  نتن و  نآ  تّدش  زا  دنربیم  هانپ  ادخ  هب  خزود  لها  هک  دیآیم  ینتن  وا  زا  هتـسبرب و  وا  ياپ  تسد و 

باتک رد  دنادرگ . هدرزآ  نیک  رجنخ  هب  دوب  هّللا  لوسر  ترضح  هاگهسوب  هک  یندرگ  دهن و  ماما  هدادان  بآ  قلح  رب  هداد ، بآ  غیت 
ص:35  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب ار  ناشیا  دیناشوپ و  ناشیدب  دوب و  هتخود  نهاریپ )  ) اهترک ناگدازهاش  تهج  ع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  يزور  هک  هدروآ  بئارغلا  زنک 
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ع)  ) نیـسح نهاریپ  نابیرگ  هک  دـید  تفرگ  رانک  رد  ار  ناشیا  دندیـسر  تمدـخ  هب  نوچ  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح 
رـضاح لیئربج  لاحلا  یف  دمآ  نارگ  يو  كرابم  لد  رب  هدـمآ  دـیدپ  يو  ندرگ  درگادرگ  دـید  یطخ  داشگب  همکت  لاح  رد  تسا  گنت 

متـس رجنخ  برـض  هب  هک  دشاب  يزور  دش  ّملأتم  وت  كرابم  لد  يدید  ع )  ) نیـسح ندرگ  رب  هک  طخ  رادقم  نیدب  دّیـس  يا  تفگ  دـش و 
دیرگن و تبیصم  نیا  رد  یسک  هنوگچ  دروآ و  هیرگ  رد  ار  ملاع  هجاوخ  نخس  نیا  دنشاب  هتخاس  ادج  ندب  زا  شکرابم  رـس  عضوم  نیمه 

. دلانن لد  زوسب  هعقاو  نیرد 
دیدن سک  یئالب ، زگره  رتبعص  نیز  ناهج  رددیدن  سک  یئازع  زگره  ازع ، نیز  رتنکشلد 

دش هدرمژپ  یبن  غاب  لگ  یبآیب  اتدیدن ز  سک  یئاون  گرب و  نید  ناتسب  رس  رد 
دوب رایسب  ایلوا ، ءایبنا و  ءالتبادیدن  سک  یئالتبا  ناسنیزا  ملاع  رد  کیل 

رد هک  نوخ  دیرگن  نوچ  نودرگ  مشچدیدن  یئالب  برک و  البرک  يالب  نوچ  وا  نارود 
راکشآ متام  مسر  دش  ات  رهد  يارس  رددیدن  سک  یئارسمتام  البرک  تشد  وچ  مه 

( مالسلا هیلع   ) حون يالتبا  نایب  رد 

هراشا

تبرش دیشکیم و  موق  يافج  لاس  هاجنپ  دصهن و  دمآ و  شیپ  میظع  ياهالب  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  انّیبن و  یلع  ار  حون  ءایبنا ، هلمج  زا  و 
نانع یناّقح  توعد  هار  زا  ياهظحل  تفاین و  نیکست  ینابر  مایپ  غالبا  رد  شغالب  هرئان  مدکی  دیـشچیم  انع  تنحم و  ماج  زا  الب  دولآرهز 

. تفاتنرب
يدـمآ گرم  ار  ناشیا  نوچ  دنتـشاد  اقب  لاس  دصیـس  هب  بیرق  ینرق  ره  لـها  دـناوخیم و  ادـخ  هب  ار  قلخ  نرق  هس  هک  هدروآ  هلمکت  رد 

وا زاوآ  يدوب  وا  تّما  زا  هک  ره  يدومرف  توعد  زاـغآ  هاـگره  هک  دوب  هداد  يزاوآ  ار  وا  یلاـعت  قح  يدرک و  توعد  ار  ناـشیا  نادـنزرف 
ياهناوختـسا يدـندز و  يو  رب  گنـس  ناـشیا  دومنیم و  تمـالم  اراکـشآ  هب  مه  دومرف و  تحیـصن  ار  ناـشیا  تولخ  رد  مه  يدونـشب ،

هاگ يدنتسکش و  مهرد  شکرابم  يولهپ 
ص:36  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بـش يدندرک  عمج  رطاخ  دـش  هتـشک  وا  هک  یتفگ  موق  یتشگ و  ناهنپ  گنـس  نایم  رد  هک  يدـندنکفا  يو  رب  گنـس  نادـنچ  هک  يدوب 
هب حابـص  یتشگ و  تسرد  وا  ياهتحارج  همه  يدـیلام  وا  رب  دوخ ، رف  اب  رپ  يدرک و  رود  يو  زا  ار  اهگنـس  يدـمایب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج 

تـسد نالدگنـس  نآ  زاب  دیبای  يراگتـسر  ات  هّللا  الا  هلا  دیئوگب ال  ینعی  اوحلفت  هّللا  الا  هلا  اولوق ال  یتفگ  يدمآرد و  موق  فارـشا  نمجنا 
هدومن لابقتسا  اضر  هب  ار  اضق  ترضح  نآ  يدنداهن و  رابکتسا  راکنا و  نامک  رب  راوگرزب  نآ  لد  ّملأت  تهج  رازآ  ریت  يدنداشگب و  افج 

نآ زا  تسا  هّیطع  نیع  هّیلب  هک  تسنادیم  نیقی  هچ  يدیشوپ ، میلـست  نشوج  نوگانوگ  ياهالب  نادیم  رد  و  يدیـشک ، يور  رد  ربص  رپس 
. هداتسرف نانمشد  هب  ببس  نیدب  تسا  تلفغ  درط و  ببس  تمعن  تحار و  هداد و  ناتسود  هب  تهج 

هیلع حون  يدندروایب و  هتفرگ  ندرگ  رب  ار  دوخ  ناکدوک  ناردپ  هک  دناهدروآ : دوب  انشآ  نیتسآ و ال  هب  یتسددوب  ادج  ایند  مّعنت  نماد  زک 
رد دـیوگیم  هک  هدوهیب  نانخـس  نیا  يربـن و  وا  ناـمرف  زگره  اـت  رگن  تسا  هناوید  درم  نیا  رـسپ  يا  هک  يدـنتفگ  هدومن  يوب  ار  مالـسلا 

چیه هب  دینک و  لمع  هقیرط  نیمه  رب  هک  دیاب  زین  امـش  مینکیم  يو  تشاد  راوخ  مه  ام  يدندرک و  افج  ار  يو  ام  ناردپ  يراذـگن  شوگ 
. دیونشن لوبق  عمس  هب  ار  وا  نخس  دیورگن و  ود  هب  هجو 

نیا هکنآ  زا  شیپ  ارم  هک  دیاش  ردپ  يا  تفگ  رسپ  درکیم  تیصو  هدمآ  مالسلا  هیلع  حون  دزن  هتفرگ  شود  رب  ار  دوخ  رـسپ  يدرم  يزور 
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هب تشادرب و  یگنس  رـسپ  داهن  نیمز  رب  ار  يو  ردپ  هن ! نیمز  رب  ارم  منام  مورحم  وا  ياذیا  تلود  زا  دبایرد و  گرم  مرآ  ياج  هب  ّتیـصو 
ٌبُوْلغَم یِّنَأ  ُهَّبَر  تفگ  درک و  كاپ  نوخ  نآ  مالـسلا  هیلع  حون  دیود ، ورف  شکرابم  يور  رب  نوخ  هتـسکش و  وا  رـس  دنکفا و  حون  بناج 

!. بایرد ارم  نک و  يرای  مراتفرگ  ءادعا  رهق  لاگنچ  هب  مدش و  موق  بولغم  هنوگ  نیدب  نم  راگدرورپ  يا  « 1  » ْرِصَْتناَف
______________________________

.10 هیآ : رمق ، هروس  (- 1)
ص:37  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تسا مّحرت  تقو  هک  میحر  يا  نک  یمحر 

دمآ دیدپ  باذع  نافوط  دروآرد و  یتشک  هب  ار  دوخ  لها  تخاسب و  یتشک  مالـسلا  هیلع  حون  ات  دومرف  هناحبـس  قح  تروص  نیا  زا  دـعب 
. درک فوط  نیمز  مامت  رد  دنامب و  بآ  يور  رب  هام  شش  یتشک  دنتشگ و  كاله  ملاع  لها 

زا یتـشک  دیـسر  ـالبرک  نیمز  هب  وا  ناـیرج  تبون  نوچ  تشگیم  ملاـع  درگ  بآ  يور  رب  حون  یتـشک  هک  تسا  هدروآ  بئارغلا  زنک  رد 
؟ تسیچ فّقوت  رد  تمکح  تسا و  ياج  هچ  نیا  یهلا  هک  درک  تاجانم  مالسلا ) هیلع   ) حون دومن  فّقوت  اج  نامه  هدنامورف  راتفر 

هک هدـمآ  رابخا  رد  دـش . دـهاوخ  هقرغ  نوخ  بادرگ  رد  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  یتشک  هک  تسا  یئاج  نیا  هک  دیـسر  باـطخ 
ضراع ار  وا  هک  يروجنر  تهج  هب  هلاستفه و  دوب  يرتخد  ار  وا  دومن  هفوک  تمیزع  هدمآ  نوریب  هرونم  هنیدم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  نوچ 

مئاد دوبیم و  هناخ  نآ  رد  رتخد  نآ  تشاذگب و  اهنع  هّللا  یـضر  هملـس  ّما  نینمؤملا  ما  هناخ  رد  درب  هارمه  دوخ  اب  هک  تسناوتن  دوب  هدـش 
هدیلام مالسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  رد  ار  دوخ  لابورپ  دمایب و  یغالک  دندرک  دیهـش  ار  ماما  هک  تعاس  نآ  رد  ات  دومنیم  ردپ  لاح  صحفت 

نآ رب  شرظن  دـمآرد و  هچغاب  هب  هناخ  زا  ع )  ) نیـسح رتخد  ار  اضق  تسـشن  هملـس  ما  راوید  رب  دیـسر و  هنیدـم  هب  ات  تفریم  ناـنک  زاورپ 
تارّدخم هانیعم ! او  هانیسح ! او  هاتبأ ! او  هک  دروآرب  دایرف  دیـشکرد و  كرابم  قرف  زا  تمـصع  هعنقم  درک و  تسد  داتفا  هدولآنوخ  غالک 

تراشا مالسلا  هیلع  نیسح  رتخد  تسیچ  ناغفا  شورخ و  نیا  ببـس  و  داتفا ؟ هچ  ارت  رتخد  يا  دنتفگ  دندش و  عمج  همه  تلاسر  تارجح 
نانچ هدروآ و  تیب  لها  یتشک  ربخ  زین  اجنیا  دوب  حون  یتشک  ربخ  بحاص  هک  دـیرگن  دولآنوخ  غـالک  نیدـب  تفگ  درک و  راوید  نآ  رب 
نوچ دـمآرب  تیب  لها  تاروع  زا  دایرف  « 1  » تسا هتفر  ورف  نوخ  باقرغ  رد  زورما  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  هنیفـس  هک  دـیامنیم 

تساخرب و دیسر  هملس  ّما  هب  ربخ 
______________________________

هارمه ار  دوخ  نادنزرف  نز و  دالوا و  مامت  ترـضح  دوب  هدنامن  هنیدـم  رد  ع )  ) هللا دـبع  ابا  نادـنزرف  زا  مادـکچیه  تسنیا  رما  ارهاظ  (- 1)
. تشاد دوخ 

ص:38  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
يردق تسه  ياهناشن  یئوگیم  وت  هک  ار  هعقاو  نیا  رتخد  يا  تفگیم  دادیم و  یلـست  ار  وا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح رتخد  کیدزن 
مدنزرف نوخ  هاگره  هک  دومرف  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  تراوگرزب  ّدج  ماهتخاس و  طوبضم  ياهشیش  رد  تسا و  نم  شیپ  البرک  كاخ 

هدروآ افـش  رد  ضایع  یـضاق  تسلاوقا  ار  املع  ربخ  نیرد  ددرگ و  نوخ  گنر  هب  يراد  وت  هک  كاخ  نیا  دزیر  كاـخ  نیرب  ع )  ) نیـسح
كرابم تسد  هب  دنیوگ و  ار  البرک  نیمز  فط  ّفط و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  هب  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک 

ماما هک  هدروآ : نانجلا  تآرم  رد  یعفای  ماما  دوب و  دـهاوخ  كاخ  نیا  رد  نیـسح  هاـگباوخ  هعجـضم  هیف  هک  دومرف  هدروآ  نوریب  یکاـخ 
هّللا یلـص  تلاسر  ترـضح  هرجح  رد  هب  تسلکوم  باحـس  رب  هک  یکلم  هک  دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  دـمحا 
دنب رد  ار  هناخ  رد  هک  درک  رما  ار  هملس  ما  هدومرف  ینازرا  تزاجا  فرش  ار  وا  ملاع  دیس  دیبلط  ندمآ  رد  تزاجا  هدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


نیـسح درک  عنم  ار  وا  هملـس  ما  دیآرد  هرجح  هب  هک  تساوخ  دیـسر و  هب  نیـسح  ددنبب  رد  هک  تساخرب  هملـس  ما  دیاین  رد  ام  رب  یـسک  ات 
رب ترـضح  نآ  ندرگ  شود و  رب  دروآرد و  يو  ندرگ  هب  تسد  هدـمآ  راوگرزب  ّدـج  کیدزن  دـنکفا و  هرجح  نورد  ار  دوخ  تسجرب و 

تفگ کلم  نآ  مرادیم  تسود  يرآ  تفگ  يرادیم  تسود  ار  رـسپ  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  باحـسلا  کـلم  دـمآیم  دورف  تفریم و 
يو هک  یناکم  نآ  میامن  وت  هب  یهاوخیم  رگا  دنناشچب و  تداهش  تبرش  دنناسر و  لتق  هب  ار  وا  وت  تما  زا  یعمج  هک  دشاب  دوز  دیس  يا 

هدرک ياهشیش  رد  تفرگ و  ارف  ار  نآ  هملس  ما  داد  تلاسر  ترـضح  هب  خرـس  لگ  يرادقم  دربب و  تسد  سپ  دش  دهاوخ  لوتقم  اجنآ  رد 
لیحتسم نوخ  هب  هشیـش  نآ  رد  لگ  نآ  دنتخیر  كاخ  نآ  رب  شکرابم  نوخ  دش و  عقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  نوچ  تشادیم و  هاگن 

دعب تفر و  نوریب  نم  هناخ  زا  هیلع  هّللا  تاولص  لوسر  یبش  تفگ  اهنع  هّللا  یضر  هملـس  ما  هک  : » هدروآ « 1  » هّوبنلا دهاوش  رد  دوب . هتشگ 
هّللا لوسر  ای  متفگ  هتفرگ  تسد  رد  يزیچ  هدولآرابغ و  يوم و  هدیلوژ  دمآزاب  زارد  ینامز  زا 

______________________________

. تشاد ترهاصم  ّفلؤم  اب  هک  تسا  یماج  نمحرلا  دبع  زا  ةوبنلا  دهاوش  (- 1)
ص:39  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیسح لتق  ياج  دنیوگ و  البرک  ار  نآ  هک  قارع  زا  دندرب  یعضوم  هب  ارم  بشما  هک  دومرف  منکیم ؟ هدهاشم  وت  رد  هک  تستلاح  هچ  نیا 
دز و شوـگب  كراـبم  تسد  سپ  نم . تسد  رد  تسا  نیا  مدـیچرب و  ار  ناـشیا  ياـهنوخ  نم  دـندومن و  نم  هـب  ار  منادـنزرف  زا  یعمج  و 

رفس هب  ع )  ) نیسح نوچ  متـسبب  مکحم  ار  نآ  رـس  مدرک و  هشیـش  رد  خرـس  دوب  یکاخ  مدتـسب  ار  نآ  نم  رادهگن  ریگارف و  ار  نیا  تفگ 
نآ مدرک  هاـگن  ار  نآ  هک  دوب  مّرحم  مهد  زور  متـسیرگیم  مدرکیم و  هاـگن  مدروآیم و  نوریب  زور  ره  ار  هشیـش  نآ  تفر  نوریب  قارع 

مالـسلا هیلع  نیـسح  رتخد  نوچ  هک  دیوگ  لوا  نخـس  يوار  دناهدرک  دیهـش  ار  وا  هک  متـسناد  دوب  هتـشگ  هزات  نوخ  هشیـش  نآ  رد  كاخ 
دمآرب و تیب  لها  زا  شورخ  دندرک  هدـهاشم  دوب  هتـشگ  نوخ  هک  ار  كاخ  نآ  دروآ و  نوریب  ار  هشیـش  نآ  هملـس  ما  درکیم  بارطـضا 

. یتشارفارب تبیصم  تیار  تقرافم  تسد  هب  یتشاذگب و  اهنت  بیرغ و  ارم  هاتبأ  ای  تفگیم  نیسح  رتخد 
دش بارخ  ملاع  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  هآدش  بارس  دّمحم  لآ  لالز  رحب 

داتف اپ  تیالو ز  ناتسوب  يورسدش ز  بارخ  تیاده  نامسآ  یجرب ز 
البرک هک  منآ  زا  رارقیب  هّرذ  نوچدش  باتفآ  هبکوک  لابولا  تیب 
تشگ رارقیب  ام  لد  البرک  دای  زادش  بابک  ام  رگج  التبا  غاد  زو 

يدب یفطصم  هگهسوب  هک  نانچ  یئوردش  باضخ  نوخ  زا  هداتف و  دش  كاخ  رد 

: مالسلا هیلع  میهاربا  يالتبا  نایب 

هراشا

نیا رد  تشاد و  یتـسود  ماـن  هک  اریز  دـش  ـالتبم  ـالب  نیدـنچ  هب  لـیلجلا  کـلملا  هّللا  مالـس  هیلع  لـیلخ  میهاربا  ناربـمغیپ  هلمج  زا  رگید 
دوخ تیاهنیب  تیانع  رظن  روظنم  ار  وا  لد  دزاونب  یئالب  هفحت  هب  ار  هدنب  هاگره  هناحبـس  قح  دشابن  تنحم  زوسیب  ّتبحم ، روش  هناخراک 

حرفن نحن   » دومرف نید  رباکا  زا  یکی  تحار . تمعن و  شـشخب  رد  نارگید  هک  ددرگ  ناـمداش  ناـنچ  تنحم  ـالب و  شـشک  رد  اـت  دزاـس 
دندرگیم جهتبم  نامداش و  تمعن  هب  ایند  لها  هک  نانچمه  معنلاب » ایندـلا  لهأ  حرفی  امک   » الب هب  میوشیم  رورـسم  كانحرف و  ام  ءالبلاب »

یلجم يوس  ام  دوهش  راگنز  زا  اّفصم و  اوه  رابغ  زا  ار  لد  هنیئآ  هک  تسا  یلقیص  الب  هک  اریز 
ص:40  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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یلعم ترضح  لامج  هدهاشم  هب  التبم  هک  یتّیثیح  هب  دباییم  ینشور  نادب  تریصب  هدید  هک  تسا  يرهاوجلا  لحک  تنحم ، دنادرگیم و 
. تسوکین ابیز و  تیاغ  هب  تسوا  زا  هچ  ره  هک  دنادیم  تسوا و  زا  الب  هک  دنیب  هنیاعم  دوشیم و  انیب 

تسین الب  زج  ناناج  قشع  قیرطتسین  اور  ندوب  البیب  ینامز 
رد دنتخادنا  شتآ  رد  ار  وا  هک  دوب  نآ  یکی  لیلخ  يالتبا  هلمج  زا  دیآ و  مناج  رب  وزا  مخز  دص  رگاتسین  اطخ  دیآ  وا  تسش  زا  ریت  وچ 

ناگتـشرف زا  داـیرف  دـنزادنا  شتآ  رد  هک  دنتـساوخ  هداـهن  قینجنم  رد  ار  میهاربا  تفرگ و  ـالاب  دورمن  شتآ  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا 
راب دـنتفگ  هکئالم  دـندرک  نتـسیرگ  زاغآ  یـسرک  هنکـس  شرع و  هلمج  دـندمآرد  هیرگ  هب  شوحو  رویط و  نامـسآ و  نیمز و  تساخرب 

ار وا  ات  هد  يروتسد  ار  ام  دننازوسب  ار  وا  هک  دنهاوخیم  نونکا  دسانـشیم  تینادحو  هب  ارت  هک  تسا  یمدآ  کی  برغ  ات  قرـش  زا  ایادخ 
هیلع لیلخ  رب  دمایب و  حایرلا  کلم  لوا  دیشاب  يو  نواعم  ّدمم و  دیبلط  ددم  امش  زا  رگا  دیور  يو  کیدزن  هب  هک  دیسر  باطخ  مینک  ددم 

لکوم هتشرف  نم  لیلخ  يا  تفگ  ینکیم  مالس  ناسکیب  ناگراچیب و  رب  هک  یسک  هچ  وت  تفگ  داد و  باوج  میهاربا  درک  مالس  مالـسلا 
دـننکفا و نایدورمن  ياههناخ  رد  دـنرادرب و  ار  شتآ  تارمج  مامت  ات  منک  رما  ار  داب  رکـشل  یئامرف  رگا  مهد  ددـم  ارت  ماهدـمآ  مااهداب  رب 

باحـسلا کلم  مرب  لاعتم  کلم  هب  زج  هانپ  لاح  نیا  رد  هک  مهاوخیمن  تفگ  میهاربا  دنزاس  قرتحم  شتآ  نادب  ار  ناشیا  هعتما  نادـبأ و 
هب ار  دوخ  مهم  تفگ  میهاربا  دـنناشفا  تارمج  نآ  رب  تارطق  ات  میوگب  ینک  رما  رگا  دـننم  نامرف  موکحم  اـهربا  همه  لـیلخ  يا  هک  دـمایب 

يامرف مکح  ّتلخ ! بحاص  يا  و  تلم ! ردپ  يا  تفگ  دیسرب و  لابجلا  کلم  ماهتشادرب  نآ  نیا و  يراکددم  زا  مشچ  ماهتشاذگاو و  قح 
رد ار  قح  ریغ  هک  مهاوخیمن  تفگ  میهاربا  منادرگ  تسپ  دـنلب  ياههوک  ریز  رد  ار  همه  مرآ  دورف  نایدورمن  رـس  رب  ار  لباب  ياههوک  اـت 

همه ات  میوگ  ار  لباب  نیمز  ات  هد  تزاجا  دـننم  رومأم  نیمز  تاقبط  لیلج  لیلخ  يا  هک  دـمآ  شیپ  ضرألا  کـلم  دـشاب  یلخدـم  نم  مهم 
. دنک هب  دهاوخ  هچ  ره  ات  تسود  اب  ارم  دیراذگ  هب  یبیبح  نیب  ینیب و  اّولخ  تفگ  درب  ورف  ار  نایدورمن 

هیلع لیئربج  رخآ  رد  میتشاذگ  یمارگ  رای  هب  دوخ  راک  امتسوا  يأر  يأر  دـشکب  راد  زاس  هدـنز  رگ  ص:41   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
چیه ۀجاح »؟ نم  کل  له   » لیلخ يا  هک  دز  هرعن  دیسر  کیدزن  شتآ  هریطخ  هب  دش و  ادج  قینجنم  زا  میهاربا  هک  یتقو  رد  دمایب  مالـسلا 

باوج میهاربا  هاوخب  يراد  هک  سک  نادـب  هک  دومرف  لیئربج  مرادـن  وت  هب  اما  مراد  تجاح  الف » کـیلا  اـّما   » تفگ میهاربا  يراد  تجاـح 
نتـساوخیب نوچ  میوگ و  هچ  دـنادیم  وا  نوچ  ینعی  درادیمزاب  لاؤس  زا  ارم  لاـح  وا  نتـسناد  یلاؤس » نم  یبسح  یلاـحب  هملع   » هک داد 

. میوج هچ  دهدیم  دارم 
هک سک  نآ  هب  ارچ  هک  تفگ  يو  اب  لیئربج  هک  : » دـناهدروآ تسین  لاؤس  نابز  میتجاـح و  باـبراتستجاح  هچ  اـّنمت  میرک  ترـضح  رد 

تسود نوچ  هک  دیـسر  باطخ  تعاس  نامه  تسین  اور  نتـسیز  دهاوخ  نتخوس  ار  تسود  تسود  نوچ  تفگ  یئوگیمن  يراد  تجاح 
ار سفن  دـنامن  یتساوخ  چـیه  ارم  تفگ  لـیئربج  باوج  رد  ع )  ) میهاربا هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسین و  ازـس  نتخوس  دـهاوخ  تسود  دارم 

باطتـسم باطخ  یلاعت  قح  زا  « 1  » دـیری ام  مکحی  ُءاشَی و  ام  ُهَّللا  ُلَـعْفَی  تسوا  هدارا  هدارا  ین  یتیاکـش  دورمن  راـن  زا  تسین و  یتیاـکح 
یلَع ًامالَـس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  : » لاـق اـمک  راذـگب  ار  دوخ  عبط  زین  وت  دـمآ  نوریب  دوخ  تعیبط  زا  لـیلخ  نوچ  شتآ  يا  هک  دـش  رداـص 

تنحم هروـک  زا  هنیآره  دـیآرد  میلـست  قـیرط  هب  تسود  يـالب  رد  هک  ره  هک  وـش  تمالـس  هب  درـس و  مـیهاربا  رب  شتآ  يا  « 2 « » َمیِهاْربِإ
. دیآرب میلس  صلاخ و 

ددرگ نابرق  هک  ره  تسود  رجنخ  زاددرگ  ناج  رس  هب  ات  ياپ  هک  تسین  کش 
هناحبـس و قح  دوب  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  حبذ  وا  رگید  يالتبا  قدص و  رـس  زا  دهن  مدق  رگا  شتآ  ردددرگ  ناتـسلگ  هدنزوس ، شتآ  نآ 

دوب یئالب  نیا  « 3 « » ُنِیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  : » دیوگیم دهدیم و  ربخ  لیلخ  يرادربنامرف  لیعامـسا و  حبذ  هّصق  زا  لیزنت  صن  رد  یلاعت 
دنزرف و نتخاب  رد  لالج و  هاج و  كرتیب  ّتبحم  يوعد  هک  دـنناد  هاگرد  نابّرقم  هار و  ناّبحم  ات  ادـیپ  تیاغ  هب  دوب  یـشیامزآ  ادـیوه و 

. تسین رّسیم  رّرقم و  لام 
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______________________________

.1 هیآ : هدئام ، هروس  (- 1)
.69 هیآ : ءایبنألا ، (- 2)

.106 هیآ : تافاصلا ، (- 3)
ام روشک  رد  هشیمه  دوب  زیرنوخام  رغاس  رد  مادم  دوب  هبانوخ  ص:42   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

راثآ زا  دوب  هتشگزاب  راکش  زا  لیعامـسا  يزور  هک  هدمآ  رابخا  رد  ام  رب  زا  رود  هنرگو  ام  رـس  يرادام  رـس  يرادن  وت  میـشک و  تسود  ام 
رب شرظن  نوچ  دوب  هار  رس  رب  لیلخ  هتفـشآ  شباترپ  لبنـس  بانط  باتفآ  بات  زا  دوب و  هتـسشن  شراسخر  لگ  رب  يدرگ  هاگراکـش ، رابغ 

. هتفه ود  هام  زا  رتهدنبات  درک  هدهاشم  يراذع  هتفکش و  لگ  نوچ  دید  يراسخر  داتفا  لیعامسا 
تریغ دمآ  تکرح  رد  يرشب  عبط  زا  يردپ  رهم  تخاس  ناوتن  هام  دیشروخ و  هکنانچ ز  یخرتخاس  ناوتن  هایـس  کشم  هکنانچ ز  یطخ 

. درک زاس  تنحم  بابسا  دومن  خر  ّتبحم  نوچ  دروآ  تکرح  رد  زین  ار  ّتبحم  هلسلس  یهلا 
يوعد لیلخ  يا  هک  دنداد  ادـن  وا  رـس  هب  باوخ  رد  داهن  نیلاب  رب  رـس  تداع  قیرط  هب  تدابع  هفیظو  زا  دـعب  میهاربا  دـمآرد و  بش  نوچ 

هک ياهتسنادن  رخآ  یهدیم  هار  دوخ  لد  رد  دنزرف  رهم  ینکیم و  ام  ّتبحم 
بآ هب  دنبلد  دـنزرف  يولگ  يوج  زیخرب و  یئام  لاصو  هنـشت  رگا  لیلخ  يا  درگن  رد  ام  ریغ  هب  ام  قشاع  رگمیراب  شتآ  تانئاک ، هلمج  رب 

. زاس نوخ  هقرغ  زین  هنشد 
باطخ نآ  تبیه  باوخ و  نآ  توطس  زا  میهاربا  تسزیزع  هچ  ره  زا  ربب  فسوی ، رـس  يرادتفای  ناوتب  ندیرب  تسد  زا  سپ  هفحت ، نیک 

هب ار  وا  هک  ناشوپب  رهاط  تعلخ  رخاف و  توسک  ار  تدـنزرف  زیخرب و  تفگ  دوب  لیعامـسا  ردام  هک  ار  رجاـه  حابـصلا  یلع  دـش و  رادـیب 
لحک هک  شراوگرزب  مدـقم  يارب  تسود  يارـس  توعد  يراوـح  هک  نک  هایـس  همرـس  هب  ار  شمـشچ  هناـخ  مربیم  زیزع  یتـسود  ناـمه 

هقلح هقلح  هناختفایـض  مدـخ  هک  هد  باـت  ار  شنیکـشم  يوسیگ  دـنراد  راـظتنا  هار  رب  دـیما  مشچ  تسا  راـصبألا  ولوا  ياههدـید  رهاوـجلا 
. دناهداهن اّنمت  طخ  رب  تدارا  رس  زیبربنع  لبنس  نآ  ياشامت  يادوس  هب  هداتسیا 

بالگ زا  شفلز  لوغرم  نک  هناشباتفآ  نوچ  خر  زا  ناشفیب  درگ 
نک  رایسب  نکم  شیارآ  كدنانک  راک  رد  همه  یناوتب  هچ  ره 

ص:43  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب ار  وت  هک  منادیمن  ردام  ناج  يا  تفگ  دیـسوب و  هب  هدرک  هناش  هتـسش و  شیوم  يور و  دیناشوپ و  دنمجرا  دنزرف  رب  رد  ون  هماج  رجاه 
لد رد  اما  دننکیم ؟ توعد  هناخنامهم  مادک  هب  ارت  هک  مرادن  مولعم  مونشیم  قارف  یناشیرپ  يوب  وت  يوسیگ  زا  اّما  دنربیم ؟ عمجم  مادک 

. منیبیم بابک  رگج  بانوخ  دوخ  نایرب 
ورم نایرگ  هدید  نیز  نکب  یفطل  نم  ناجورم  نامهم  ناسک  ناوخ  رب  تست  بابک  لد 

دوخ اب  ات  رایب  ینـسر  دراک و  دومرف  ار  رجاه  میهاربا  دوریم  ناج  منت  زا  نتفر  مزع  يدرک  وت  اتورم  ناج  يا  نم  ناـج  دـیاین  رب  اـت  منت  زا 
هچ هب  اجنآ  تسنارجه  ّتیعطق و  تلآ  دراک  دـشاب و  ناتـسود  تلـصاوم  دـنویپ و  هطـساو  ینامهم  هتـسویپ  هّللا  لیلخ  ای  تفگ  رجاه  میربب 

؟ دیاشگ هچ  نآ  ندرب  زا  تسا  نادنز  دـنب و  بعت  نسر  دوب و  نادنمتـسم  یئاهر  هلیـسو  یئاشگ و  لد  هطبار  تفایـض  هراومه  دـیآ و  راک 
دندـمآ نوریب  هناخ  زا  هدرک  عادو  ار  رجاه  لیعامـسا  لیلخ و  سپ  تسا  لکـشم  نسر  دراکیب و  درک و  دـیاب  ینابرق  دـیاش  دومرف  لـیلخ 

تّوق ار  نانز  هک  درک  لّمأت  سپ  مزادنارب  ّتلخ  نادناخ  داینب  هک  مزاس  رکم  هک  تسا  نآ  تقو  تفگ  دوخ  اب  دـش  ربخ  ار  سیبلترپ  سیلبا 
شیپ يریپ  تروص  هب  سپ  مزاسب  يراک  دـیاش  مزادرپ  وا  هسوسو  هب  لوا  رتلیاـم ، نادـنزرف  بناـج  هب  نارداـم  لد  تسا و  رتمک  یئاـبیکش 

. دربیم تسود  ینامهم  هب  يرآ  تفگ  دربیم ؟ اجک  ار  لیعامسا  لیلخ  هک  ینادیم  چیه  رجاه  يا  تفگ  دمآ و  رجاه 
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، غیردیب غیت  مد  رد  ار  وا  بات  اب  لبنـس  دنادرگ و  رابنوخ  رادـبآ  رجنخ  مخز  هب  ار  وا  راسخر  رانلگ  ات  دربیم  ار  وا  لفاغ  يا  تفگ  سیلبا 
هنوگچ لیعامـسا  نوچ  يرـسپ  لیلخ و  نوچ  يردـپ  یـشابن  سیلبا  وت  هک  بجع  هدـش  فرخ  ریپ  يا  تفگ  رجاه  دـنک . باضخ  نوخ  هب 

رجاه يا  تفگ  دزادنا ؟ كاله  كاخ  رب  تستلم  ناتسوب  هتسدلگ  ّتلخ و  غاب  هوابون  هک  ار  دوخ  لاهن  هدیـسر  ون  هویم  هک  دهد  راب  شلد 
نیا لاثتما  اضر  يور  زا  نک و  نابرق  اـم  هار  رد  ار  دـنزرف  هک  هدومرف  نینچ  ار  وا  تّزع  ترـضح  هدـید و  یباوخ  هک  تسا  نآ  وا  ياعدـم 

شدـنزرف رجاه و  ناج  رازه  دـشاب  هدـش  رهاظ  تروص  نیا  رب  نیملاعلا  ّبر  نامرف  نوچ  دـیوگن و  غورد  لیلخ  تفگ  رجاه  يامن  ناـمرف 
. داب لیلج  ترضح  يادف 

ياضر ار  اـم  ناـهج ، ردـنا  تسه  هچ  ره  زوهب  تسود  يادـف  مه  نآ  ناـهج  رد  ناـج  کـی  میئاـم و  ص:44   ، یفشاکلا ءادهـشلا ، ۀضور 
وت دزـسیم ، لیعامـسا  يوربانامک  نابرق  سّدقم  ناج  رازه  میهاربا  يا  تفگ  دمآ و  لیلخ  دزن  هب  هدـش  دـیمون  رجاه  زا  سیلبا  هب  تسود 

ار تّوتف  لها  هدید  ینـشور  تّوبن و  هدید  غارچ  نیا  نابات  عمـش  ینکفا و  كاخ  رب  دولآنوخ  بل  اب  باترپ  ریت  نوچ  ار  وا  هک  یهاوخیم 
. يامرف يرکف  راک  نیا  رد  نک و  یلّمأت  باب  نیا  رد  يرادرب  رس  غیت  هب  دنیوا  لامج  هناورپ  رهطم  حور  غرم  رازه  هک 

رب هذاعتسا  ریت  تسا ، ناطیش  نخس  نیا  هک  تسناد  میهاربا  نک  هشیدنا  رابیوج  یقنوریب  زا  لّوادیرب  یهاوخ  نتـشیوخ  ورـس  رگ ز  انابغاب 
قح هنرگو  تسا  یناطیـش  ياهدـید  وت  هک  یباوخ  میهاربا  يا  تفگ : هدـشن  رجزنم  نادـب  سیلبا  دـنکفا  وا  بناج  هب  هداهن  لوح  ـال  ناـمک 

ینامحر نم  باوخ  دشابن  تسد  ءایبنا  رب  ارت  یناطیـش و  وت  تفگ : میهاربا  دـنک ؟ رما  دـنزرف  لتق  هب  قحان  ار  یـسک  نوچ  یلاعت  هناحبس و 
لد ار  وت  رخآ  لیلخ  يا  تفگ  سیلبا  مرادـن . هراچ  يرادربنامرف  زج  نم  یناهنپ و  ياهتمکح  رب  لمتـشم  هدومرف  تسود  هک  يرما  تسا و 
مد نآ  رد  دورطم ! دودرم  يا  تفگ  هدمآ  لاعتـشا  رد  بضغ  شتآ  ار  میهاربا  ینک  كاله  ار  يدـنزرف  نینچ  دوخ  تسد  هب  هک  دـهدیم 
زا ارم  لسوت  مامز  لّکوت و  نانع  هک  تساوخ  شیامزآ  هب  تسهاگرد  نابرقم  هقرد  هب  هک  لـیئربج  دـندنکفایم  شوخاـن  شتآ  رد  ارم  هک 

نتخورفا هب  هک  یهاوخ  یهار  نیا  ناگدـنار  نیرتسپاو  هک  وت  درکن  رثا  نم  لد  رد  وا  نخـس  دـنادرگب  تسود  ترـضح  هب  هجوـت  قـیرط 
دسر رد  یهلا  نامرف  دشاب و  دنزرف  برغم  ات  قرشم  زا  ارم  رگا  هک  لالجلا  وذ  لالج  هب  یناوتن  يربب  هار  زا  ارم  دنزرف  قارف  شکرـس  شتآ 

تسود ياضر  زج  هک  اریز  مرادن  كاب  چیه  مشک و  هب  غیردیب  غیت  ار  همه  ملام و  رب  نیتسآ  لاحلا  یف  یـشکب  دوخ  تسد  هب  ار  همه  هک 
تسین نم  رطاخ  لد و  رد  يدارم 

لیلج لیلخ  هسوسو  زا  سیسخ ، سیلبا  سب  تسود  ار  ام  هک  هد  نمـشد  هب  ار  ملاع  ود  رهسک  تسود  زا  ریغ  هب  دجنگیمن  ام  ریمـض  رد 
يا تفگ  دمآ و  لیعامسا  شیپ  هدنام  مورحم 

ص:45  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تفگ دربیم  تسود  ینامهم  هب  تفگ  دربیم  اجک  هب  ارت  ردپ  هک  ینادیم  چیه  تلالج ، ّزع و  ناتـسوب  هویم  يا  تلاسر و  ناتـسلگ  هچنغ 
دنزرف هک  يدنوادخ  هک  دیوگیم  دربیم و  ندیرب  رـس  هب  دربیمن  ندـید  تسود  هب  دربیم  ینابرق  هب  دربیمن و  ینامهم  هب  ياهدرک  طلغ 

رگا ریبدتیب  ریپ  يا  تفگ  لیعامسا  نک  نابرق  ار  دنزرف  هک  هتفگ  باوخ  رد  ارم  دراین  ندیدرگ  وا  يایربک  هدرپ  ارس  درگ  باوخ  درادن و 
. داب لیلج  رما  لیلخ و  غیت  يادف  لیعامسا  ناج  رازه  تسا  ریبک  ّیلع  کلملا  کلام  مکح  مکح ، و  ریدق ، میدق  ترضح  نامرف  نامرف ،

دـشابن زیت  غیت  لّمحت  ار  وت  رـسپ  يا  تفگ  سیلبا  دوب  یناج  ار  هک  ره  دـنامزاب  یئاـج  هب  یکدوب  یناـناج  وت  نوچ  لوبق  رگ  نیریـش  ناـج 
، ردـپ رما  زا  خر  مـچیپیمن و  رب  قـح  ناـمرف  زا  رـس  نـم  هـک  رذـگرد  نخـس  نـیا  زا  تـفگ  لیعامـسا  زیرگب  ردـپ  شیپ  زا  نـک و  هزیتـس 

. مباتیمنرب
لیلخ نامرف  تسنم و  حور  تحار  لیلج  مکح  مدرگ  شهر  نابرق  هک  دشاب  نامز  نآ  دیع  ارممد  ره  دنز  رگ  مغیت  هب  شنامرف  رـس ز  مباتن 

. نم حوتف  هیامرس 
مزیرگن نآ  زا  تسا  نم  فرش  متفگمزیر  تنوخ  هک  تفگ  نم  هب  رادلد 
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دوب شیپ  رد  هار  يرادقم  میهاربا  درک و  زاغآ  هغلابم  رگید  راب  سیلبا  مزیخیم  رگد  راب  یـشکیم و  ات  ؟ یتسیاب ناج  رازه  دوب  هچ  ناج  کی 
. هاگرد نیا  ناگس  نیرتدب  تسا و  هایـسور  سیلبا  نآ  دنزرف  يا  تفگ  لیلخ  دراد  هجنر  ارم  هارمگ  ریپ  نیا  ردپ  يا  هک  دز  هرعن  لیعامـسا 

تخادنا راس  كاخ  نآ  رب  دنچ  یگنس  لیعامسا  گنس  هبرح و  تبرـض  يازـس  تسگنج و  بوشآ و  هیام  هک  نک  وا  راک  رد  دنچ  یگنس 
َْکیَلَع َّنِإ  َو  قوط  مرجال  يدیـشک  ندرگ  هنب  رـس  دنتفگ  ترـضح  نیا  رد  ارت  نیعل  يا  تفگ  تخاس و  راسگنـس  ار  مرزآیب  گس  نآ  و 

«2 ، » ِدـْعَْولا َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  قوش  قوط  زا  نم  ناج  ندرگ  هک  دابم  مهن  ندرگ  رگا  زاب  هب  رـس  دـنیوگیم  ارم  داـتفا  تندرگ  رد  « 1  » ِیتَنَْعل
. الاح دنام  مورحم 

______________________________

.78 هیآ : هروس ص  (- 1)
.54 هیآ : میرم ، هروس  (- 2)

ص:46  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

؟ تسیچ ریدقت  ات  میداهنب  میلست  رس  ام 

هدروآ نوریب  نیتسآ  زا  ار  نسر  دراک و  دناشنب و  دوخ  شیپ  رد  ار  لیعامسا  تسشن و  هب  ع )  ) میهاربا دندیـسر  انم  هب  رـسپ  ردپ و  نوچ  اما 
رهز عّرجتیب  اقل  دهـش  دوشن و  رّـسیم  یهانتمان  تبرک  الب و  لّمحتیب  یهلا  تبرق  لّمجت  هک  ینادیم  وت  دـنزرف  يا  تفگ  داهن و  نیمز  رب 

هتـسشن ّتیذا  تنحم و  دورو  دّصرتم  یئابیکـش  ربص و  دّصرم  رب  ماهتـسبرب و  تاّیلب  تاساقم  رمک  هک  تسا  یتّدم  نم  دـهدن و  تسد  الب ،
، نامردیب غیت  مخز  هب  ار  وت  مهن و  نایرب  لد  رب  يدنزرف  وت  نوچ  قارف  غاد  هک  دناهدومن  مباوخ  رد  هک  دسریمن  التبا  نیدـب  الب  چـیه  اّما 

منک نامرف  نابرق 
ام ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  تفگ  عوط  یـشوخلد و  يور  زا  لیعامـسا  دنک ؟ رایتخا  هک  ندیرب  شیوخ  ناج  ؟ز  دـنک رای  قارف  رد  یـسک  ربص  هنوگچ 

دشاب و لدب  ار  لیعامـسا  ردـپ  يا  دـناهدومن  باوخ  رد  ار  وت  هچنآ  رآ  ياج  هب  دـناهدومرف و  ار  وت  هچنآ  نکب  راوگرزب  ردـپ  يا  « 1  » ُرَمُْؤت
لیعامسا زا  ندرک  نامرف  تّزع  ترـضح  زا  ءین  ضوع  ار  ترـضح  نآ  تسا و  نکمم  ضوع  ار  دنزرف  تسین و  لیدب  ار  لیلج  ترـضح 

ار رـسپ  قح  ناـمرف  يارب  میهاربا  هک  دـنیوگ  نیا  زا  دـعب  رگا  ردـپ  يا  ندرک  ناـبرق  ندیـشک و  غیت  یلیلخ  هک  وت  زا  ندوـمن و  نآ  لاـثتما 
. تخابرد رس  وا  ياضر  هار  رد  لیعامسا  هک  تفگ  دنهاوخ  زین  نیا  تخابرد 

هب هک  يراد  یتّیصو  چیه  دنزرف  يا  تفگ  میهاربا  مرادن  هاگتسد  هیام ، نیا  زج  هک  نک  لوبقندرک  وت  ياپ  يادف  مهاوخ  هک  تسیرـس  ارم 
. نک لوبق  نم  زا  مراد  ّتیصو  هس  يرآ  تفگ  مرآ  ياج 

عزج ردـپ  يا  تفگ  ینکیم  عزج  يوریم  دـنوادخ  کـیدزن  رـسپ  يا  تفگ  میهاربا  دـنب  رب  ارم  ياـپ  تسد و  نتـشک  تقو  هـب  هـکنآ  لوا 
هک ادابم  دـسر  نم ، فیعـض  مسج  فیحن و  ندـب  هب  نوچ  زیرنوخ  دراک  مخز  هکنآ  یکی  تسینعم  ود  تهج  هب  ّتیـصو  نیا  اّما  منکیمن 

نارباص هدیرج  زا  ارم  مان  تکرح  نیدب  دیآ و  دوجو  رد  نم  زا  بارطضا  دّدرت و  تروص  منز و  ياپ  تسد و 
______________________________

.102 هیآ : تافاصلا ، هروس  (- 1)
ص:47  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیدـب دوش و  هدولآنوخ  هب  وت  هماـج  تسد و  بارطـضا  تقو  رد  هک  دـیاش  تسا  بجاو  نم  رب  وت  تمرح  مازتلا  هکنآ  مود  دـننک . نوریب 
. موش نایصع  قوقع و  بابرا  هلمج  زا  یبدایب 

هچ رگید  تفگ  درک و  لوـبق  ار  تیـصو  نیا  میهاربا  دوـش  هدوـلآ  تتـسد  هک  مسرتیم  نآ  زتسین  یکاـب  نوـخ  وـت  زا  مزیرب  هـک  یتـفگ 
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زیچ ود  زین  ّتیـصو  نیا  رد  یهن و  زاـین  كاـخ  رب  نم  يور  ناـبرق  تقو  رد  هک  تسا  نآ  مرگید  تیـصو  تـفگ  لیعامـسا  يراد  تیـصو 
دزن هب  ار  دوسرفكاخ  ياهنیبج  دولآدرگ و  ياهيور  دراد  تسود  ناگدنب  يراز  يراوخ و  تّزع  ترضح  هک  نآ  یکی  ماهدرک  هظحالم 

رد هک  مسرتیم  تسا  رایـسب  نادنزرف  ّتبحم  هب  ناردپ  رطاخ  ّقلعت  هکنآ  رگید  دـیامرف  محر  دـنیبب  لاح  نیدـب  ارم  نوچ  تسه  يردـق  وا 
دور يریخ  ات  تّزع  ترضح  نامرف  رد  دیآ و  تکرح  رد  يردپ  تقفش  رهم و  هلسلس  دتفا و  نم  يوم  يور و  رب  وت  رظن  ندنار  غیت  تلاح 

. دشاب ریصقت  نیع  ریخأت  نآ  و 
. مدرک لوبق  زین  ار  تیصو  نیا  تفگ  دمآ و  ّتقر  تلاح  نیا  رد  ار  میهاربا 

ارم نوچ  هدیشک ، نارجه  رجاه  هدید  قارف  ردام  يورزاب  هناخ  هب  نوچ  هک  منادیم  هّللا  لیلخ  ای  تفگ  لیعامـسا  تسا  مادک  موس  تیـصو 
تـساوخرد دنز و  هرعن  رگج  ترارح  هنیـس و  زوس  زا  دنک و  يراز  زاغآ  لد  درد  هب  دشورخب و  هّصغ  زا  دشوجب و  هنیآره  دنیبن  وت  هارمه 

یئامرف و يرادلد  فطلت  هب  ار  وا  دشاب و  بعص  ناردام  رب  دنزرف  قارف  هک  یئوگن  تخـس  نخـس  ینکن و  یتشرد  يو  اب  هک  تسا  نآ  نم 
قارف رد  نک و  لح  هب  ارم  ردام  يا  تفگ : لیعامسا  هک  یئوگب  یناسر و  يو  هب  نم  مالـس  یئاشگب و  يو  لد  رب  یّلـست  نیکـست و  باوبا 

راسخر لـگ  زا  ینیب  يور  هزاـت  یناوج  هک  نیمز  لـگ  ره  رد  رداـم  يا  دراد  تسود  ار  نارباـص  یلاـعت  هناحبـس  قح  هک  شاـب  روبـص  نم 
يا شیدـنارب  ناتـسار  ياجب  نم  تماق  رـس و  زا  یئامرف  هدـهاشم  هدـنمارخ  يربلد  هک  رذـگهر  ره  رب  نک و  دای  یئاعد  هب  نم  هدولآنوخ 

رطاع رطاخ  زا  ارم  ترایز  رادمزاب و  مدق  مکاخ  رـس  زا  هتفرگ  سنأ  وت  تمدـخ  هب  دوب و  هدرک  وخ  وت  رادـید  هب  دنمتـسم  دـنزرف  نیا  ردام 
. راذگم ورف 

نیبب نم  درس  هآ  مرگ و  کشا  تقارف  ربنیبب  نم  درد  عمش و  يا  نیشن  مکاخ  رس  رب 
نیبب  نم  دروخ  باوخ و  تقارف  ردمیاهدرک  نیلاب  تشخ  زا  و  هدروخ ، ترسح  ماج 

ص:48  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا دـیوش  عمج  اجکره  هک  هدومن  عّقوت  امـش  زا  لیعامـسا  هک  وگب  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  بتکم  ناتـسود  هّلحم و  ناتبحـصمه  ردـپ  يا 
غیت هتشک  نیزا  دیزورفا  برط  عمش  هک  یلفحم  سلجم و  رد  دینکن و  شومارف  ریخ  ياعد  هب  ار  كاخ  لزنم  بیرغ  نیا  یئاهنت  یناشیرپ و 

. دیرآ دای  یهآ  کشا و  هب  ءالتبا  نادیم  هتخیر  نوخ  الب و 
دینک دای  ارم  نادنخ  لگ  یکزاندرذگ  يراهب  داب  نوچ  هک  داب  امش  هب 

ياپ تسد و  يوق  لد  هب  درک و  لوبق  زین  ار  ّتیصو  نیا  میهاربا  دینک  دای  ارم  نامارخ  ورس  شزانناتسب  رد  دنک  هولج  یهس  ورـس  دق  نوچ 
. تساخرب الاب  ملاع  هکئالم  زا  ناغف  دمآرب  یلعا  ءالم  زا  شورخ  تسبرب  ار  لیعامسا 

ناشیا میلست  ضیوفت و  ردپ و  رسپ و  تلاح  رب  دنتسیرگنیم و  هداتسیا  هراظن  هب  ناگتشرف  داتف  انیم  هّبق  رد  هلولوداتفا  رضخ  دبنگ  رد  هلغلغ 
وت يارب  نونکا  تشادن و  كاب  دندنکفا و  شتآ  رد  وت  يارب  ار  وا  هک  میهاربا  تسا  ياهدنب  گرزب  هچ  بر  ای  دنتفگیم : و  دنتـسیرگیم ،

هدیناشون ّتبحم  رغاس  میاهدناشوپ و  ّتلخ  تعلخ  ار  وا  ام  هک  درک  باطخ  ناشیا  هب  ناحبس  قح  درادن  مغ  چیه  دنکیم و  نابرق  ار  دنزرف 
. تسین یلاخ  تنحم  التبا و  راخ  زا  ّتبحم  ناتسلگ  هار  و 

دزیهرپن التبا  مغ و  زادزیمآرد  ام  قشع  اب  هک  ره 
زا ياهّرذ  دیـشکب  راب  داتفه  هداهن  لیعامـسا  قلح  رب  زیت  غیت  میهاربا  هک  : » دناهدروآ دزیرگن  ادف و  رـس  دنک  هبمیـشک  غیت  رازه  دص  ورب  رو 

نخـس رد  يو  اب  دراک  نآ  یلاعت  يراب  تردق  هب  دنکفیب  تسد  زا  دراک  هدـش  بضغ  رد  میهاربا  دـیربن  وا  یپ  گر و  تشوگ و  تسوپ و 
زا ارم  لیلج  کلم  و  ینعنمی » لیلجلا  و   » دـیامرفیم ندـیرب  هب  ارم  لیلخ  عطقلاـب » ینرمأـی  لـیلخلا  ریگم  مشخ  يادـخ  ربمغیپ  يا  هک  دـمآ 

. دهاوخیم يادخ  هک  منکیم  نآ  نم  درادیمزاب و  ندیرب 
هعقاو نیا  زا  دندوب و  بّجعتم  راک  نیا  رد  ناگتـشرف  هک : تسا  هدمآ  رابخا  رد  يادخ  دهاوخن  ات  یگر  دّربنياج  دـبنج ز  هب  ملاع  غیت  رگا 
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لیعامسا ای  دنکیم  ادف  دنزرف  هک  تسا  رتیخس  میهاربا  ایآ  دنتفگیم  دندومنیم و  ّریحت 
ص:49  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يارب مراد و  زیزع  دـنزرف  هک  دزـس  ارم  يدرمناوج  تفگیم  لیلخ  ترابع  نابز  هب  دزابیم  رد  ناج  تبغر  اضر و  هب  هک  تسا  رتدرمناوج 
دنزرف رگید  ارت  ردپ  يا  مزابیم  وا  هار  رد  زیزع  ناج  هک  مرتیخـس  نم  هک  دومرفیم  لیعامـسا  تراشا  ناسل  هب  مزاسیم و  نابرق  تسود 

كاب مروآیم و  شیپ  هفحت  هب  سب  تسا و  یناج  نیمه  ارم  يزاس  رد  وا  اب  ّتبحم  رهم و  اب  يزادرپ و  يرگید  اـب  وت  مورب  نم  رگا  تسه 
مرادیمرب هتشک  باسح  هب  میهاربا  زا  ار  هتـشکان  هک  مرتداوج  ود  ره  زا  نم  تفگ  درک و  لوزعم  ار  ود  ره  لیلج  راّبج  ترـضح  اما  مرادن 

دوخ باوخ  هک  یتسردب  ایؤرلا » تقدص  دق  : » يوگب ار  میهاربا  ربب و  ادف  ورب و  لیئربج  يا  متسرفیم  ادف  لیعامسا  يارب  زا  ار  هتساوخان  و 
دیـسر و رد  لـیئربج  هـک  هداتـسیا  راوّریحتم  هداـهن و  تـسد  زا  دراـک  مـیهاربا  يدروآ  ياـج  هـب  يرادربناـمرف  طرـش  يدرک و  تـسار  ار 

توعد رب  هک  دیوگیم  دناسریم و  مالـس  تّزع  ترـضح  رادافو ! مدق  بحاص  و  راوگرزب ! لیلخ  يا  تفگ  هدروآ  تشهب  زا  يدنفـسوگ 
بوچ رب  ار  میلـست  ناراد  يوعد  تسد  هک  ياشگب  ار  دنبلد  دنزرف  ياپ  تسد و  يدینارذگ  هاوگ  ار  دنمجرا  دـنزرف  ینابرق  ّتلعیب  ّتلخ 
هدروآ وت  هب  لـیلج  کـلم  مالـس  لـیئربج  دـنبلد ! دـنزرف  يا  تفگ  داـشگب و  دـنزرف  تسد  تسب و  هب  دنفـسوگ  ياـپ  میهاربا  یتسب ، زجع 

ره وراد  رب  اعد  تسد  يدروآ  ياج  هب  تعاطا  میلست و  مسر  يدرک و  ربص  ام  يالب  غیت  رب  لیعامـسا  يا  هک  هدومرف  تسود  هک  دیوگیم 
تّما زا  ار  هک  ره  ایادخ  راب  تفگ  مامت  زاین  هب  تشاد و  رب  تسد  لیعامـسا  میهن  وت  ياعد  نماد  رد  اطع  هّلح  ات  رآ  نابز  هب  تست  دارم  هچ 

لیعامـسا يا  هک  دمآ  باوج  شخب  نم  هب  ار  وا  هانگ  دشاب  ناور  وت  دیحوت  تداهـش  هب  نابز  غیت  ناج  نتفر  تلاح  رد  نامزلا  رخآ  ربمغیپ 
. میدرک وت  راک  رد  ار  ناراکهانگ  میروآرب و  وت  دارم  لیلخ  هدید  رون  يا  و  لیلج ! هدیدنسپ  يا  و 

ام نامرف  زا  وت ، يدیچیپن  رسام  نابرق  لد ، قدص  زا  يدش  نوچ 
: هک تسلوقنم  ءانثلا ) ۀـّیحتلا و  هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  باـب  حـتف  دـشاب ، وت  زا  ار  نایـصاعباجتسم  مد ، رد  وت  ياـهاعد  دـش 

روطخ شکرابم  رطاخ  هب  درک  حبذ  ار  نآ  میهاربا  داتسرف  لیعامسا  يادف  يارب  يدنفسوگ  یلاعت  قح  نوچ  »
ص:50  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ّقح یمتفاتـش  عـیفر  هجرد  رب  تمرح  مدـق  هب  یمتفاـی و  میظع  باوـث  بجع  یمدرک  ناـبرق  ار  دوـخ  دـنزرف  دوـخ  تسد  هب  رگا  هک  دوـمن 
ّیفص بیبح و  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ار  دمحم  تفگ  لیلخ  يرادیم ؟ تسود  ار  هک  ناقلخ  هلمج  زا  هک  داتـسرف  یحو  يو  هب  هناحبس 

هک دیـسر  ناـمرف  زاـب  مرادیم  رتتسود  دوـخ  زا  ار  وا  اـقح  تفگ  میهاربا  ار  دوـخ  اـی  يرادیم  رتتسود  ار  وا  هـک  دـمآ  باـطخ  تـست 
یحو یلاعتقح  نم . دالوا  زا  دـنرتتسود  نم  دزن  وا  داجما  نادـنزرف  تفگ  لیلخ  ار ؟ دوخ  نادـنزرف  ای  يرادیم  رتتسود  ار  وا  نادـنزرف 
البرک تشد  رد  هنشت  هنسرگ و  اهنت  بیرغ و  يراکمتـس  روج و  يور  زا  يراز  يراوخ و  هب  ار  وا  راوگرزب  نادنزرف  زا  یکی  هک  ودب  درک 

راسخر تاحفص  رب  هدید  راسهمشچ  زا  ترسح  تارطق  دینش . هعقاو  نیا  زا  ياهّمش  نوچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دنناشچ  هب  تداهـش  تبرش 
دوخ تسد  هب  هک  تسه  تبوثم  نآ  ربارب  دیسر  وت  لد  هب  هک  یملا  نیسح و  رب  وت  نتسیرگ  باوث  میهاربا  يا  هک  دیـسر  باطخ  دیراب  ورف 

«. يدرکیم نابرق  ار  دنزرف 
هرطق ره  هک  دناهدرک  لقن  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  تسا ؟ رادقم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  نتسیرگ  باوث  هک  دیئامرف  لمأت  نازیزع 
سک نآ  لـمع  هدـالق  رد  دـنزاسیم و  يّرد  فرـش  فدـص  رد  ار  نآ  دراـب  ورف  یـسک  هدـید  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  متاـم  رد  هـک  بآ 

. دش دهاوخ  رهاظ  قلخ  رب  تمایق ، رازاب  زور  رد  نآ  تمیق  دنشکیم و 
راوهاش تسا  ّيرُد  وچ  شیوخ  مشچ  يزیرنیسح ز  متام  رد  هک  هدید  بآ  هرطق  ره 

راکشآ دنرآ  وت  شیپ  رشح  زور  سپکلم  دشکرد  تلمع  هتشر  هب  ار  نآ 
اروشاع زور  : » هک تسا  هدومرف  يرتست  هّللا  دبع  نب  لهـس  خیـش  راثن  دنک  تمحر  رهوج  رازه  وت  ربلضف  يرهوج  يرهگ  ره  يازإ  ردنا  و 
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دنچ ياهرطق  نآ  ترسح  رد  يراب  زورما  دنزیرب ، منوخ  دیهش ، نآ  شیپ  رد  هک  مدوبن  رضاح  زور  نآ  رگا  متفگیم  دوخ  اب  متسیرگیم و 
وذ ترـضح  لالج  هب  لهـس  يا  تفگ  ارم  هک  مدـید  هعقاو  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هنابـش  مزیرب ، دوخ  مشچ  بآ  زا 

باوث نادـنچ  ارت  ادرف  يدرک  زورما  هک  ياهیرگ  نادـب  تسین و  عیاـض  نم  دـنبلد  دـنزرف  تبیـصم  رد  هدـید ، بآ  هرطق  کـی  هک  لـالجلا 
هدهع زا  كالفا ، هناخ  رتفد  نایفوتسم  كاخ و  هتخت  نابساحم  هک  دنهدیم 

ص:51  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
«. دمآ دنناوتن  نوریب  نآ  باوث  باسح  رصح و 

يوربآ دوش  ادیپ  هیرگ  نیزکنک  هیرگ  یلع ، نیسح  دای  هب 
هرهچ اب  دـیآرد  تاصرع  هب  تمایق  زور  نیـسح  هک  هدـمآ  راثآ  رد  يوشوتسـش  ناوت  ندرک  بآ  نادبهایـس  دـش  اطخ  زک  ياهمان  نآ  ره 

: دیوگ دولآنوخ و 
يدیهش رب  ایند  رد  هک  ره  یهلا  هتسیرگ  نم  تبیصم  رد  هک  یسک  قح  رد  هد  تعافش  ارم  ایادخ  یتبیـصم » یلع  یکب  نمیف  ینعفـشا  ّبر  »

هب دّیس  نآ  تعافش  شخب ! هب  نم  هب  ار  وا  هدرک  هیرگ  نم  یگنسرگ  یگنشت و  رب  یگربیب و  یـسکیب و  مولظم و  یمورحم و  یبیرغ و  و 
. دنراد ینازرا  تاجن  تارب  ار  نیسح  ناگدنیرگ  هدیسر  لوبق  لحم 

ادهُش هاش  هب  وت  هانگ  دنشخبادهش  هار  هدید ، ینز ز  بآ  رگ 

مالّسلا امهیلع  فسوی  بوقعی و  يالتبا  نایب 

هروس رد  ناشیا  لاوحا  رثکا  و  تسا ، روهشم  مالـسلا  هیلع  فسوی  يالب  مالـسلا و  هیلع  بوقعی  يالتبا  ایفـصأ  هقرف  ایبنأ و  هرمز  زا  رگید  و 
رب يوتحم  هفیرـش و  تاـیاور  رب  لمتـشم  هک  فسوی  هروس  همجرت  رد  هدازماـما  هب  روهـشملا  دـمحم  نیدـلا  نکر  ماـما  روکذـم و  فسوی 
هک هدروآ  ردان  یهجو  هلمج  زا  هدرک و  نایب  دنچ  یلوق  تسا و  لاوقا  ار  ریسفت  ياملع  هروس  نیا  لوزن  ببس  رد  هک  تسا  هفیطل  تایاکح 
اب ماما  ترابع  نامه  هب  هجو  نیا  نینسح و  هعقاو  عامتسا  زا  دعب  هدش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  یّلـست  تهج  هروس  نیا 

: دیآیم رد  ریرحت  هب  اجنیا  يرییغت  كدنا 
هدیصق تیب  هاش  تانیاک و  هدیرج  رتفد  رس  تاداعس  عیمج  أشنم  تاداس و  دّیـس  يزور  هک  : » دناهتـشون رابخا  فیاطل  راثآ و  فیاحـص  رد 

دـشاب هچ  نآ  زا  رتشوخ  ملاع  رد  هدـناشن و  راـنک  رب  ار  نیـسح  نسح و  دوب  هتـسشن  تاـیّحتلا  لـمکا  تاولـصلا و  لـضفا  هیلع  تادوجوم ،
کی زا  هام  باتفآ و  زور  نآ  هداتفا  لحاس  رب  زورفا  بش  رد  دوب و  هدز  جوم  تمحر  يایرد  رانک  رب  هنایم  نآ  زا  دصاق  رانک و  رد  دوصقم 

رب هدمآان  تمایق  تفاتیم و  جرب 
ص:52  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک مناوخ  نمچ  ار  نآ  ای  دوب  ناجرم  رد و  رپ  هک  میوگ  ندـع  ار  هجاوخ  رانک  اـت  منادـن  تفریم  هدـهاشم  رمقلا » سمّـشلا و  عمج  و   » رس
نمچ رگا  دنانیسح . نسح و  دارم  « 1 « » ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی   » تساور ناجرم  ّردرپ و  هک  میوگ  ندـع  رگا  دوب  ناحیر  لگرپ و 

هاگ داهنیم و  نسح  بل  رب  بل  هاگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ملاع  دیـس  ایندـلا » نم  ياتناحیر  امه   » تسازـس ناحیر  لگرپ و  مناوخ 
نسح و ایآ  امهّبحت  هک أ  دیناسر  بابرألا  ّبر  باطخ  دیسر و  رد  نیما  لیئربج  هلإ  نامرف  هب  هاگان  هک  دیلامیم  نیسح  يور  رب  دوخ  يور 

دنزرف ود  رـصب  ییانـشور  ود  دـنرگج و  هراـپ  ود  هک  مرادـن  تسود  هنوگچ  اـندابکأ  يرآ  هک  دومرف  هجاوـخ  يرادیم  تسود  ار  نیـسح 
ره دنفدص و  کی  رد  ود  ره  ردارب  يا  هک  دومرف  يرادیم  رتتـسود  ار  مادک  دّیـس  يا  هک  دومرف  لیئربج  دنبلد . هشوگرگج  ود  دـنمجرا و 

غارچ کی  وترپ  ود  ره  دنغاب و  کی  ورس  ود  ره  هنیفس  کی  نابداب  ود  ره  دناهنیدم و  کی  نابـساپ  ود  ره  فرـش  نامـسآ  کی  بردب  ود 
دنلوسر و هشوگرگج  ود  ره  خاک  کی  هدیزگرب  ود  ره  و  دنخاش ، کی  هفوکـش  ود  ره  جرب  کی  رتخا  ود  ره  دـنّرد و  کی  رهوگ  ود  ره 
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دیـس يا  تفگ  لیئربج  مرادیم  تسود  ار  ود  ره  لیئربج  یخا  ای  هّللا  لوسر  طبـس  ود  ره  دناهّللا  دسا  لبـش  ود  ره  لوتب ، لد  هشوت  ود  ره 
ار يرگید  دنرآرد و  ياپ  زا  رهق  رهز  هب  ارت  دنمجرا  نادنزرف  نیا  زا  یکی  هک  نیا  زا  ياهن  هاگآ  نم  بیبح ! يا  هک  دیوگیم : لیلج  کلم 

نیا نم  ناگـشوگرگج  اب  امهب »؟ لعفی  نم   » هک دومرف  دینـش  ناـشیا  يـالتبا  هّیـضق  لـیئربج  زا  نوچ  هجاوخ  دـنرادرب  رـس  غیردیب  غیت  هب 
رتهم وت  تلم  زا  مه  یهورگ  وت و  تّما  زا  یعمج  تفگ  لیئربج  دنکفا ؟ هک  نم  نادنزرف  يور  رد  افج  نیا  گنـس  و  دـنک ؟ هک  یمحریب 

ارم نادنزرف  يدالوا و  نولتقی  و  دـنراد ؟ دـیما  نم  تعافـش  هب  یتعافـش و  نوجری  دـنرآ و  نامیا  نم  هب  تعامج  نیایب ؟ نونمؤی  دومرف أ 
قلح زا  بآ  هرطق  دنرادرب و  غیت  هب  ناشرس  دنشک و  ناشراز  دنشک و  هب  يرآ  تفگ : دنشک  رد  الب  دنمک  هب  ارم  ناگشوگرگج  دنـشکب و 

. دنراد غیرد  ناشیا  هنشت 
______________________________

.23 هیآ : نمحرلا ، هروس  (- 1)
ص:53  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رادـبآ رجنخ  داـب  هب  ارم  نیـسح  هاـنگ  هچ  هب  و  دـنناشچ ؟ رهز  تبرـش  ارم  نـسح  مرج  هـچ  هـب  نـم  تـّما  لـیئربج  يا  هـک  دوـمرف  هجاوـخ 
هانگ هچ  نابات  هام  دنراذگن  ورف  يزیچ  افج  روج و  زا  یئاطخ  چیهیب  دنراد و  اور  تنایخ  نیا  یتیانج  چیهیب  تفگ  لیئربج  دـنناشفارس ؟

شنارگ بالگ  هروک  رد  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  رد  هچ  يور  هزیکاپ  لگ  زا  دـننکیم  الالع  هلولو و  شیور  رد  ینادـهک  ناگـس  هک  دراد 
. دننکفایم

رابغ دش و  نایرگ  تّما  يافج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع  رتهم  دنتیم  دوخ  تقلخ  رب  یسک  رهدنک  وعوع  گس  رون و  دناشف  هم 
ِصَصَْقلا َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  هک  دیناسر  ماغیپ  هجاوخ  لد  يدنسرخ  يارب  زا  لیئربج  تسـشن  شکرابم  لد  هنیئآ  رب  نادرخیب  رازآ 

دنناربخیب اهنیا  رگا  دندوب  ناردارب  اهنآ  دـننارکاچ  اهنیا  رگا  شیدـنارب  فسوی  ناردارب  هعقاو  زا  رادـم و  بجع  تّما  ةاصع  هلماعم  زا  « 1»
هجو هدـش و  لزان  البرک  ناـشکالب  رطاـخ  شمارآ  یفطـصم و  ترـضح  لد  یّلـست  يارب  زا  هصق  نیا  سپ  دـندوب  ناربمغیپ  لـسن  زا  اـهنآ 

«. دناهتفگ نیمه  زین  ار  شنسحا 
تسنزح ءاکب  زوس و  بجومتسا  تنحم  درد و  وچ  هّصق  نیا  لصا 

تقرافم رد  زا  دیسر  بوقعی  هب  هچنآ  یکی  تسا  عون  ود  هّصق  نیا  يالتبا  تسنـسح و  نیـسح و  یّلـست  ردوا  هک  دنوادخ  تفگ  شنـسحا 
: دوشیم هتفگ  راصتخا  لیبس  رب  هملک  هس  ود  کی  ره  زا  ّتیلب و  تنحم و  زا  دیشک  نادنز  هاچ و  رد  فسوی  هچنآ  یکی  فسوی و 

تیبرت و رظن  یتشاد و  رتتسود  همه  زا  ار  فسوی  تشاد و  رـسپ  هدزاود  مالّـسلا  ةالّـصلا و  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  بوقعی  هک  دـناهدروآ 
دادیم و ربخ  ینعم ، لامک  زا  شتروص  هتساریپ  لامک  هیاریپ  هب  مه  دوب و  هتـسارآ  لامج  هیلح  هب  مه  هک  اریز  یتشامگ  وا  لاح  رب  تیوقت 

. درکیم هولج  تروص  هنیئآ  رد  شینعم  لامج 
تستروص  تنیا  هک  وت ، یفیطل  ّینعم  هچ  اتموشیم  ینعم  ناریح  منیبیم و  تتروص 

______________________________

.3 هیآ : فسوی ، هروس  (- 1)
ص:54  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

فـسوی هک  یتقو  ات  هتـسب  شقن  ناشیا  هنیـس  حول  رب  تریغ  کشر و  مقر  دوب و  هتـسشن  لد  هنیئآ  رب  دسح  راگنز  تهج  نیا  زا  ار  ناردارب 
ناردارب درک و  ریرقت  ردـپ  اب  ار  هعقاو  نیا  دـندرک  هدجـس  ار  وا  هدـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هراتـس  هدزای  هام و  باتفآ و  هک  دـید  باوخ  رد 

وـس کی  هب  ردـپ  رـس  زا  وا  يادوس  دـننک و  وحم  بوقعی  لد  زا  ار  فسوی  لایخ  ات  دنتـساوخ  داهن  دایدزا  هب  يور  ناـشیا  دـسح  دـندینش .
اضر ینعم  نیا  هب  هک  دنتشاد  نآ  رب  ار  بوقعی  مامت  یعس  هب  دتـسرف و  ارحـص  هب  ناشیا  اب  ار  فسوی  هک  دندومن  تساوخرد  ردپ  زا  دننکف 
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شیارآ هک  : » تفگیم اضق  نابز  دنتـسارآ و  رب  دوب  نامز  نآ  قیرط  هک  یعون  هب  دندیناشوپ و  ابیز  ياههماج  ار  فسوی  ات  دومرف  هب  داد و 
»؟. دیآ راک  هچ  هب  شیارآ  تسقارف  زور  زورما  دیاب ، لاصو  بش  يارب 

دیورب و هک  دومرف  درپس و  ناردارب  هب  ار  فسوی  بوقعی  هّصقلا  قارف  ماد  هب  التبم  یلد ، چـیه  دابمقارف  ماش  دیـسر  لاصو و  زور  تشذـگ 
رد وا  اب  نارای  یتفر  رفـس  هب  هک  ره  هک  دوب  یتخرد  عادولا  ةرجـش  میایب و  نم  ات  دـینک  فّقوت  عادولا  ةرجـش  ریز  رد  ناعنک  هزاورد  نوریب 

و دوب ، هتفای  شرورپ  هودنا  بآ  هب  هرجـش  نآ  خـیب  ایوگ  يدـنتفر  تعیاشم  هب  ّلحم  ناد  هب  ات  ناتـسود  ناشیوخ و  يدـندرک و  عادو  اجنآ 
. هتفریذپ امن  وشن و  الب  تنحم و  ياوه  رد  شگرب  خاش و 

رد هدـمآ  نوریب  رهـش  زا  ردـپ  نامرف  هب  نارـسپ  مغ  شخاش  و  نوخ ، شخیب  و  هودـنا : شرب  لددرم  شنت  رد  ّتبحم  ناقهد  تشاک  یلاهن 
رد اصع  هتـسبرب و  دوخ  نایم  هداهن  رـس  رب  دوخ  هتفاب  مشپ  زا  مه  همامع  دیـشوپ و  هنیمـشپ  هماج  بوقعی  دـنتفرگ و  رارق  تخرد  نآ  هیاـس 

هدـهاشم تروـص  نآ  هک  ره  دور  نادـنزرف  تعیاـشم  هب  بوـقعی  هک  دوـبن  مسر  زگره  نوـچ  دروآ  رهـش  هزاورد  هـب  يور  هـتفرگ  تـسد 
شوگ زج  دومرفیم و  ادأ  همغن  نیا  بوقعی  لاـح  ناـبز  دوب و  ربـخیب  لاـح  تقیقح  راـک و  رـس  زا  دوزفایم  ّریحت  بّجعت و  رد  دوـمنیم 

. دونشیمن فسوی  شوه 
دریگ هب  هار  هک  دوریم  نم  هدید  کشرستسا  هار  رس  رب  هتسب  رفس  مزع  هب  نایم 

ياج زا  داتفا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  رب  نادـنزرف  رظن  نوچ  اما  دـیرگب  هام  هکنانچ  ملان  هب  قارف  بشدزیخ  هب  لیـس  هچناـنچ  میرگب  عادو  هگ 
ردپ ياپ  تسد و  دنتسجرب و 

ص:55  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دیراد روذعم  ارم  نادنزرف  يا  تفگ  داهن و  شیور  رب  يور  تفرگ و  رب  رد  ار  فسوی  درکن و  تافتلا  مادک  چـیه  هب  بوقعی  دندیـسوب  ار 

. موشیمن ریس  اقلطم  وا  يور  ندید  زا  مونشیم و  ردپ  ّدج و  يوب  وا  زا  هک 
رگا ردـپ ! هدـید  یئانـشور  يا  تفگ  سپ  منیب  رگد  راـب  کـی  هک  دـشاب  وزرآ  میب  مرظن  دـصار  شخر  مد  ره  رگ  هکنیا  تسا  نـسح  هـچ 

ارحـص رد  بش  ات  راهنیز  تسا  فیرـش  رادـید  رظتنم  فیحن و  فیعـض و  تردـپ  اّما  یمدروآزاـب  یمدرب و  دوخ  ندرگ  رب  ارت  یمتـسناوت 
میب یئاینزاب  ینامب و  ارحـص  رد  بشما  رگا  رـسپ  يا  تقرتحأل  ۀلیللا  تیقب  ول  ّینب  ای  یـشارخم  قارف  نخان  هب  ار  ردپ  هدید  لد و  یـشابن و 
دهد هسوب  ردـپ  ياپ  تشپ  ات  داد  مخ  تشپ  فسوی  مزورفارب  هنیـس  نوناـک  رد  زوسناـج  هلعـش  رازه  مزوسب و  قارف  شتآ  زا  هک  تسا  نآ 

ریگ رارق  نم  لغب  رد  یتعاس  ریگ و  رانک  رد  ارم  ینامز  نیعلا  ةّرق  يا  تفگ  دیـسوب و  هب  شینارون  یناـشیپ  تشادرب و  شکراـبم  رـس  ردـپ 
. دناهتشک يداو  مادک  رد  ریدقت  تسد  هب  ام  لاح  لاهن  دناهتشون و  هچ  ام  رس  رب  ادرف  هک  دناد  هک  یلبح  لیّللا 

ونشب و ردپ  ياهّتیـصو  منکیم  تیـصو  راهچ  ار  وت  فسوی  يا  تسین  ادیپ  هرانک  ار  اههثداح  رحب  هکلصو  یتشک  مامز  ینامز  رادهاگن 
: زاس دوخ  ریمض  نیعلا  بصن 

لد نابز و  زا  راگدیرفآ  رکذ  یـشاب  هک  راک  ره  رد  نکم و  شومارف  لاح  چیه  هب  ار  يادـخ  دـنزرف  يا  لاح  ّلکب  هّللا  سنت  ّینب ال  ای  لوا 
. تسین وا  رکش  رکذ و  ربارب  رضح  رد  ینیشنمه  رفس و  رد  یبیرغ  چیه  هک  رادم  رود  شیوخ 

ریبدت هتشر  رس  هک  ره  هک  يوجادخ  لضف  زا  يرای  دریگ  هنارک  وت  زا  تیفاع  ینامرد و  یئالب  هب  رگا  هّللاب  نعتـسأف  ۀّیلب  یف  تعقو  اذا  مود 
. دیآرد ياپ  زا  دوز  دزن  وا  مرک  نیتم  لبح  رد  گنچ  رگا  دادب  تسد  زا 

هملک نیا  دنتخادنایم  شتآ  رد  هک  ار  لیلخ  تّدـج  هک  يوگ  رایـسب  ار  هملک  نیا  و  « 1  » ُلـیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  َِیبْسَح  لوق  نم  رثـکأ  موس و 
دش و عفدنم  يو  زا  يدورمن  ررش  ررض  تفگ 

______________________________

.38 هیآ : رمز ، هروس  (- 1)
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ص:56  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ارت نم  هک  یتسردب  كاسنأ  ّینأف ال  نکم  شومارف  ارم  رسپ  يا  یناسنت  ّینب ال  ای  نیرخآ  تیصو  دیسرن  شتمـصع  هرهچ  هب  شتآ  نآ  دود 

تـسد ات  دوب و  دـهاوخ  وت  لایخ  يادوس  ماهنیـس  هدـکمغ  نکاس  دزاسن  بارخ  ار  لد  هناـخ  رگج  نوخ  لیـس  اـت  درک و  مهاوخن  شومارف 
. دوب دهاوخ  وت  لامج  لایخ  ممشچ  ياههدرپ  قاروا  شقن  دیوشن  ار  هدید  حول  هودنا  هبلک  هب  تنحم 

تعاس نآ  رد  مان  انید  دوب  يرهاوخ  ار  فسوی  هک  : » دناهدروآ درک  مهاوخ  رب  كاخ  رس ز  وت  قشع  ابدش  مهاوخ  ورف  كاخ  رد  وت  رهم  اب 
زا هعقاو  نیا  میب  زا  دـندوبر  رد  ردـپ  راـنک  زا  ار  فسوی  گرگ  هد  هک  دـید  باوخ  رد  هاـگان  دوب  هتفخ  يو  دـنتفریم  ردـپ  ناردارب و  هک 
هآ تفگ  رتخد  يرآ . دنتفگ  دومرف  تزاجإ  ردپ  تفگ  تفر  ارحص  هب  ناردارب  اب  دنتفگ  تساجک ؟ فسوی  هک  دیسرپ  تسجرد و  باوخ 

عادو تخرد  ریز  هب  ات  داهن  رهـش  هزاورد  هب  يور  هنهرب  ياپ  رـس و  سپ  دروآرب  اـم  ناـمدود  زا  دود  فسوی  قارف  درک و  دوخ  راـک  اـضق 
يا تفگ  دنکفا و  ندرگ  رد  هتفرگرب  رـس  زا  هعنقم  داتفا و  فسوی  ياپ  رد  دـمایب و  زین  وا  تسنخـس  رد  فسوی  اب  هک  دـید  ار  ردـپ  دیـسر 

میورب و ناگژم  بوراج  هب  ار  نیمز  نآ  كاخ  نم  ینک  لوزن  اجکره  اـت  ربب  دوخ  اـب  ارم  مراتـسرپ  کـی  نم  هک  راـگنا  ناـنچ  ردارب ! زیزع 
دیـشروخ يا  يربیمن  دـب  رگا ال  منک و  عمج  مزیه  نم  تخپ  دـیاب  ماـعط  رگا  مراد  ماـج  ریز  تسد  ود  ره  هتـساخياپرب  یـشون  بآ  نوچ 

هفیعـض هزوجع  نیا  رگج  يزاسن و  هایـس  قارف  درد  هب  ار  هراچیب  زجاع  نیا  لد  هنیئآ  يور  ات  راهنز  یبوقعی  فدص  ّرد  يا  و  یبوخ ، کلف 
قاـبطا لـحم  نیا  رد  دـیرازیم و  دـیلانیم و  هشوگ  کـی  زا  اـنید  دـیرابیم و  کـشا  فرط  کـی  زا  فسوی  يزوـسن . نارجه  شتآ  هب  ار 
بوقعی يا  تفگیم  یلزا  مکح  نابز  و  شورخ ، رد  نایناحور  و  شوج ، رد  نابّرقم  هداتسیا  انیع  اروح و  دندوب و  هداهنزاب  رد  ار  اهنامسآ 

. درک عادو  ار  رهاوخ  ردپ و  فسوی  سپ  يرادن  ربخ  هلاسلهچ  قارف  زا  يرازیم و  هبش  کی  تقرافم  زا  وت 
هک داد  زاوآ  بوقعی  دنداهن  هار  هب  يور  ناردارب  نوچ  ار  شیر  ياههنیس  رم  دهنیم  یغاد  هزاتار  شیوخ  ناتسود  یعادو ، هم  نآ  دنکیم 

تفر مهاوخن  رهش  هب  اجنیا  زا  نم 
ص:57  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رب دامتعا  يوشن و  لفاغ  وا  لاح  زا  هک  راهنز  مراپـسیم  وت  هب  ار  فسوی  يرتگرزب  نم  دالوا  همه  زا  وت  تفگ  ار  لیبور  دـیئآزاب و  امـش  ات 
هک دـیور  هتـسهآ  هک  داد  زاوآ  بوقعی  دـندش  رود  دـنچ  یمدـق  نوچ  اـما  دـندروآ  هار  هب  يور  درک و  لوبق  لـیبور  ینکن  ناردارب  رگید 

. دیامنیم لیجعت  ناج  ياضاقت  هب  هتفرگ  لد  نابیرگ  نارجه  ریگنماد  فیرح 
رثا رب  راوگرزب  ریپ  نآ  دـنتفریم و  ناشیا  يوریم  ناج  اب  هک  ناز  ور  رتهتـسهآ  سفن  کییهنیم  لد  رب  هک  ناز  هن ، رتهتـسهآ  مدـق  کی 

. دیشکیم هنیس  زا  یهآ  یمد  ره  رد  دیرابیم و  هدید  زا  یمن  یمدق  ره  هب  دزیم و  مدق  هتسهآ  هتسهآ  ناشیا 
زا هک  دوب  کیدزن  دـنتفرب و  دـنچ  یمدـق  ناردارب  نوچ  هک  دـناهدروآ  کشا  نوگلگ  شایپ  رد  مناودیمیلدیب  زا  نم  هام و  نآ  دوریم 

ردـپ شیپ  ار  فسوی  منیب  شرگید  راب  کـی  اـت  دـیرآزاب  ار  فسوی  نادـنزرف  يا  تفگ  دز و  یهآ  ع )  ) بوقعی دـندرگ  بیاـغ  ردـپ  رظن 
یتشاذگب قارف  رد  ارم  یتشادرب و  هار  ردپ ، زیزع  يا  تفگ  تفرگ و  شرب  رد  دندروآ 

تعجارم بوقعی  دینادرگزاب  هداد  یّلست  ار  ردپ  ع )  ) فسوی دنام  غامد  رد  ماوت  فلز  یگتفـشآ  ودنام  غاد  وت ، قشع  مغ  زا  لد  رب  یتفر و 
اـضق هناـخراک  زا  دـناهتخیمآ  رگید  گـنر  بیغ  هدرپ  رد  هک  تسناد  دینـش  قارفلا  زاوآ  یخاـش  ره  زا  دیـسر  عادو  تخرد  ریز  هب  هدوـمن 
. دنداهنیم رس  قرف  رب  هکلب  ندرگ  رب  شود و  رب  دندوبریم و  رگیدکی  زا  ار  فسوی  ردپ  رظن  رد  نادنزرف  اّما  هتخیگنا  رگید  یگنرین 

دندوبریم شرهم  هب  رگیدکی  زدندومنیم  ات  ردپ  نامشچ  هب 
یتفرگ ششوغآ  ردنا  گنت ، نیا  هگیتفرگ  ششود  رس  رب  نآ  یهگ 

دنداشگ يراک  افج  تسد  وا  ربدنداهن  ارحص  نماد  رد  اپ  وچ 
دندنکفا و نیمز  رب  ار  فسوی  دندش  بیاغ  ردپ  رظن  زا  نوچ  بوقعی  نارسپ  دندنکف  شراخ  هراخ و  نایمدندنکف  شراب  تمحرم  شود  ز 
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ناردارب يا  هک  دـمآ  هیرگ  رد  فسوی  ّودیم ! ام  شیپ  رد  وش و  ناور  هدایپ  میـشچ ؟ وت  کشر  تبرـش  و  میـشک ؟ وت  راب  دـنچ  هک  دـنتفگ 
هدایپ ارم  و  دینکیم ! يراوخ  نیا  نم  اب  هک  ماهدرک  هچ  زیزع 

ص:58  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
یمدق ع )  ) فسوی دنسر  وت  دایرف  هب  ات  هاوخ  رد  ناشیا  زا  دناهدرک  هدجس  ارت  هک  هام  باتفآ و  هبذاک  يایؤر  بحاص  يا  دنتفگ  دیناودیم 

. دش ناور  اراخ  راخ و  رب  هنهرب  ياپ  ناوخا  سرت  زا  تخیسگ  هب  شنیلعن  دنب  هتشگ  هدنام  تفرب  دنچ 
يدز و يو  راسخر  رب  ياهچناپط  يدـیود  هک  ردارب  ره  کیدزن  گنرلگ  تشگ  هراخ  راخ و  مخز  زگنن  لگ  شدوبیم ز  هک  یئاپ  فک 

. يدنکفا رود  یتفرگ و  شنابیرگ  یتخیوآ ، ردارب  ره  نماد  رد  يدنار و  هب 
يدیرد شنابیرگ  يرازیب  هبيدیشک  نماد  ار  هک  ره  يراز  هب 

اوه تفرگ و  عافترا  باتفآ  هک  یتقو  ات  شدندیناودیم  ارحـص  رد  لاونم  نیدب  يداهن  اپ  وا  رـس  رب  هدنخ  هبيداتف  اپ  رد  ار  هک  ره  هیرگ  هب 
هلاخ و رسپ  ارم  مه  يرتگرزب  همه  زا  وت  ردارب  يا  هک  دروآ  لیبور  هب  يور  درک  هبلغ  فسوی  رب  یگنشت  دش  كانزوس  بوقعی  هنیس  نوچ 

نخـس هب  لیبور  يامن  محر  نم  يدرخ  رب  نک و  یگرزب  يراب  وت  درک  وت  تمرکم  هدهع  هب  نم  تاّمهم  درپس و  وت  هب  ارم  ردـپ ، يردارب و 
زا هک  هدب  ارم  هبرشم  هک  دمآ  نوعمش  دزن  دش  دوبک  هشفنب  دننام  شلگ  گرب  هک  دز  نانچ  شکزان  راسخر  رب  هچناپط  درکن و  تافتلا  يو 

فـسوی رهب  زا  بوقعی  هک  دوب  هبرـشم  نآ  مشک و  رتارف  یگنـشت  هیداـب  زا  ار  دوـخ  مشکرد و  بآ  یمد  اـت  هدیـسر  بل  هب  مناـج  یگنـشت 
تقاـط ار  وا  دـیآیم  ریـش  يوب  وا  بل  زا  زونه  هک  هدرپـس  نوعمـش  هب  هتخیر و  اـجنآ  رد  دوب  هتخیمآ  مه  اـب  ریـش  يرادـقم  بآ و  يردـق 

نیمز رب  دوب  هبرشم  رد  هچ  ره  نوعمش  دیبلط  بآ  فسوی  نوچ  ناشچب  یتبرش  هبرشم  نیا  زا  ار  وا  دوش  هنشت  نوچ  دوب و  دهاوخن  یگنشت 
هداتفا فسوی  هعقاو  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دادن ، كاپ  نادب  داد و  كاخ  هب  تبرـش  نآ  تخیمآرب  كاخ  اب  ریـش  بآ و  نآ  تخیر و 

نآ دندادیمن  ردارب  هب  دـنتخیریم و  كاخ  رب  بآ  تعامج  نیا  دـیدیم ، جـنر  ناشیوخ  زا  فسوی  دیـشکیم و  ناشیکدـب  يافج  وا  دوب 
. دنتخوسیم یگنشت  شتآ  هب  ار  تمارک  تماما و  ناگچب  ریش  دندرکیم و  باریس  ار  تاناویح )  ) تارف بل  رب  ناراکافج 

تسالبرک نابایب  شرف  هک  اهگیر  نازسرپب  ناگنشت  بل  كرابم  لد  زوس 
تسالبرک  ناک  رد  هک  يرادبآ  تسا  یلعلنیسح  هنشت  بل  هقرغ  بان  نوخ  رد 

يا تفگ  فسوی  هّصقلا  تسالبرک  ناطلس  ّتبحم  هنشت  ناجقوش  يور  ار ز  ام  هنشت و  هدرپس  ناج  وا  ص:59   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هنـشت وت  میزیر  قلح  رد  بآ  هک  تسا  نآ  ياـج  هچ  میزیرب  وت  قلح  زا  نوخ  هک  میراد  هیعاد  اـم  تفگ  یتـخیر ؟ ارچ  ار  بآ  نیا  نوعمش 

تقو نآ  رد  درک و  شومارف  ار  نان  بآ و  ناج  میب  زا  دیزرل و  هب  دوخ  رب  دینش  نتشک  ثیدح  نوچ  فسوی  میاهنـشت  وت  نوخ  هب  ام  یبآ ،
ياـپ زا  دـش و  تقاـطیب  هتفرگ  بآ  سگرن  هدـید  نوچ  مشچ  هقدـح  دوب و  هدـش  رابـشتآ  هلـال  نوچ  ناـبز  ماـک و  یگنـشت  زا  ار  فسوی 

. درک هلان  زاغآ  هداتفارد 
تشاکیم هلال  خر  رب  هدید  نوخ  زتشادرب  هلان  ناشیا  زا  دیمون  دش  وچ 

تفگیم كاچ  دص  لد  هودنا  زتفخیم  كاخ  رد  هگ  نوخ و  رد  یهگ 
هدرک هلبآ  نتفر  زا  ياپ  دیدیم  ار  دوخ  دنزرف  ات  هک  دوب  اجک  بوقعی  ایآ  یئارچ ؟ لفاغ  نینچ  نم  لاح  ؟ز  یئاجک وگرب  ردـپ  يا  یئاجک 

زا رادبآ  بل  يدرک  هدهاشم  ار  دوخ  هشوگرگج  ات  دوب  اجک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطـصم  ایآ  هتـشگ ، هتفوک  ناردارب  هچناپط  زا  يور  و 
تبرک وا و  ترسح  زوس  زا  تمـصع  تارجح  تارّدخم  هتـشگ  نوخ  هقرغ  راجف  ریـشمش  مخز  هب  رانلگ  نوچ  راسخر  کشخ و  یگنـشت 

. شوج رد  ابع  لآ  لاصیتسا  يارب  اغوغ  هنتف و  يایرد  هدمآ و  شورخ  رد  دوخ  تبرغ 
تسالبرک نیمز  رد  عقاو  هچنآ  ینیب  رسبهزیکاپ  هضور  زا  رآ  رب  هّللا  لوسر  ای 

تسالب برک و  البرک ، كاخ  هک  ینادیم  وت  دوخالبرک  تشد  هب  امرف  رذگ  هّللا  لوسر  ای 
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ققحتم ناردارب  دصق  ار  فسوی  نوچ  اّما  تسانع  هودنا و  هچ  نیو  بر  ای  تساهتنحم  نوچنیا  كاخ  ردنا  هتشغآ  نیـسح ، نیکـشم  دعج 
انکراب هدژم و  ار  مردپ  يداد و  یصالخ  يدورمن  شتآ  ررش  ررض  زا  ار  مردپ  ّدج  هک  يدنوادخ  يا  تفگ  دروآ و  اعد  هلبق  هب  يور  دش ،

رد وا  تّوخا  قرع  درک  عامتسا  تاجانم  نیا  هک  ادوهی  هد  تاجن  نتشک  زا  ارم  نک و  تمحر  نم  ریپ  ردپ  رب  يداتسرف  قاحسإ  یلع  هیلع و 
مراذگن دوب  یقاب  نم  نت  رد  ناج  ات  هک  راد  غراف  لد  ردارب  يا  هک  درک  فسوی  هب  يور  تسـشن و  شنیبج  رب  تّورم  قرع  هدـمآ  تکرح 

. دنک دصق  وت  ناج  هب  یسک  هک 
مزیخرب ناج  رس  زا  ناج  هب  راک  دسر  رو 

ص:60  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رد وا  نتـشک  رـس  زا  هدیـشک  بدا  نیتسآ  رد  يدعت  تسد  داد  ياج  دوخ  تیامح  نماد  ریز  رد  ار  فسوی  ادوهی  هک  دندید  نوچ  ناردارب 

ناعنک یخسرف  هس  رد  دننکفا و  هاچ  رد  ار  يو  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناشیا  يار  و  « 1 « » ِّبُْجلا َِتبایَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  َو   » دنتشذگ
هاگ درکیمن  هدیاف  دزیم  کی  کی  ناماد  رد  گنچ  فسوی  دندیـشک  هاچ  نآ  رـس  هب  ار  وا  هداتفا  رود  هداج  قیرط  زا  قیمع و  دوب  یهاچ 
هایگ ناردارب  تمه  نیمز  زا  اّما  دیرابیم  ترـسح  بآ  هدید  ربا  زا  تشادیمن  دوس  دروآیم و  عیفـش  ار  دوخ  يدرخ  هاگ  و  ردپ ، یگرزب 

داتفایم و ناشیا  ياپ  رد  فسوی  تفکشیمن . رهم  هچنغ  ناشیا  تقفـش  هضور  رد  یلو  دیزویم  شلد  نشلگ  زا  هآ  میـسن  تسریمن . افو 
. دومنیم ادا  لاقم  نیا  نومضم  لاح  نابز  هب 

ماهدنام راتفرگ  رجه ، راز  راخ  ردماهدنام  راییب  هک  دیروخ  ممغ  نارای 
رظن هب  دـنرذگیمن و  وا  دادـیب  رـس  زا  هک  دـید  نوـچ  فـسوی  ماهدـنام  راز  وا  مغ  زک  دـینک  یمحرماهتـشگ  رود  وا  رد  زک  دـیهد ، يراـی 

؟ یناد هچ  ندرازگ  زامن  وت  دنتفگ  مرازگ . زامن  تعکر  ود  ات  دیهد  متلهم  هک  دومرف  دنرگنیمن  وا  راز  لاح  هب  تمحرم 
ود دنتشاذگ  ار  فسوی  ات  درک  تساوخرد  ار  ناردارب  ادوهی  ماهداتسیا . ياپ  رب  تعاط  بارحم  رد  رایسب  ردپ  اب  ماهدازربمغیپ و  رخآ  تفگ 
وت ریدـقت  هضبق  هب  دوخ  ماهم  مامز  مدرپس و  وت  هب  ار  دوخ  ایادـخ  تفگ  داـهن و  زاـین  كاـخ  رب  يور  زاـمن  زا  دـعب  درازگ و  زاـمن  تعکر 

. مدادزاب
نهریپ دـنتفگ  ناردارب  دـش  غراف  تاجانم  زا  نوچ  تست  يأر  يأر  شکب  هاوخ  شخبب و  یهاوختست  ياضر  ام  تحلـصم  میاهدـنب و  اـم 

و مشابن ، نفکیب  مریمب  رگا  دیراذگب  نهریپ  دیاشیمن  نفکیب  ار  هدرم  دیابیم و  شوپتروع  ار  هدـنز  تاهیه  تاهیه  تفگ  نک  نوریب 
ار وا  دـنیوگ  دـنرب و  ردـپ  شیپ  دولآنوخ  نهریپ  هک  دوب  نآ  ناشیا  ضرغ  نک و  نوریب  نهریپ  هتبلا  دـنتفگ  دـشاب  یتروع  رتس  مریمن  رگا 

يو تسد  تّوق  هب  ناشیا  دوب و  هتفرگ  دوخ  نابیرگ  تسد  ود  هب  فسوی  تسلاح . هاوگ  دولآنوخ  نهاریپ  کنیا  دیرد و  مه  زا  گرگ 
______________________________

.15 هیآ : فسوی ، هروس  (- 1)
ص:61  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دنتشاذگ ورف  هاچ  نآ  رد  هتسب  وا  نایم  رب  نسر  دندیشکرب و  شرس  زا  نهاریپ  هدرک و  رود 
دنویپ دنداد  نامسیر  نیمشپ  هبدننام  يوم  يدوب  هک  ار  شنایم 

وا نت  دش  نایرع  هچنغ  زا  لگ  وچوا  نهاریپ  ندب  زا  دندیشک 
هچ ره  ناردارب ! يا  تفگ  دنتـشاذگ  ورف  هاچ  هب  ار  ع )  ) فسوی هک  نیمه  شهار  همین  زا  دنتخادنا  هاچ  هبشهاچ  هب  هگنآ  دـنتخیوآ  دورف 
نم نخـس  زا  دیونـشب و  لاح  شوگ  هب  منکیم  یتحیـصن  ار  امـش  نونکا  دیدروآ ، ياج  هب  افج  زا  دیتساوخ  هچ  ره  دـیدرک و  دوب  یندرک 

هک دناد  وا  هک  دیزاسم  نانچ  دیراذگمورف و  وا  بناج  دیراد و  وکین  ار  ردـپ  هک  نآ  تفگ  ینکیم ؟ تحیـصن  هچ  دـنتفگ : دـیورم  نوریب 
؟ دیاهدرک هچ  نم  اب  امش 
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تبوقع هب  امش  هک  تسین  نآ  تقاط  ارم  دینک  افج  نم  اب  هک  تسه  نآ  تّوق  ار  امش  رگا  دنک  تبوقع  ار  امش  دریگ و  مشخ  امـش  رب  ادابم 
هک غیرد  تفگ  دش  هدیرب  نسر  هک  دوب  هاچ  همین  رد  فسوی  دز  نسر  رب  دراک  هدیـشک  مه  رد  يور  نخـس  نیا  زا  لیبور  دـینام . رد  ردـپ 
ادن تشاذگاو  قح  هب  یلک  هب  ار  دوخ  تشادرب و  ناج  زا  لد  مداتفا  انف  هاچ  کت  رد  دش و  عطقنم  یگدنز  زا  دیما  هتشر  هدیدان  ردپ  رادید 

هب اوه  رد  ار  فسوی  دیـسر و  هاچ  هنایم  هب  یهتنملا  ةردس  زا  ندز  رپ  کی  هب  لیئربج  ارم ، هدنب  بایرد  يدبع  كردا  هک  لیئربج  هب  دیـسر 
زا لـیئربج  يا  هک  دـمآ  باـطخ  دـیناباوخ  یگنـس  يـالاب  رب  دـیناسر و  هاـچ  کـت  هب  ار  وا  هتـسهآ  هتـسهآ  هدـش  شوهیب  فسوی  تفرگ 
رد ار  دوـخ  رف  اـب  رپ  هـن و  دوـخ  راـنک  رد  ار  وا  رـس  ناـشون و  هـب  ار  وا  تـشهب  ياهتبرـش  زا  ناـشوپ و  يو  رد  ربـب و  تـشهب  ياـههماج 
هاج تخت و  يارب  ارت  ام  هک  روخم  مغ  چیه  يوگب  ناسرب و  يو  هب  ار  ام  مالـس  دـیآزاب  شوه  هب  نوچ  ددرگ و  رتهب  ات  لامب  وا  ياهتحارج 

نامرف دبای  یّلـست  ینامز  ات  میامن  يو  هب  ع )  ) بوقعی تروص  هب  ار  دوخ  ات  هد  تزاجا  یهلا  تفگ  لیئربج  هاچ . تحت  يارب  هن  میاهدـیرفآ 
دوخ رس  هدمآزاب  شوه  هب  ع )  ) فسوی داهن  رانک  رد  ار  فسوی  رـس  هدمآرب  ع )  ) بوقعی تروص  هب  لیئربج  نک  نانچ  هک  دیـسر  رد  ادخ 

ارم دندرک و  افج  نم  رب  ناردارب  هک  يدوب  اجک  هاتبأ ! ای  هک  دیـشکرب  دایرف  درک و  نیمألا  حور  ندرگ  رد  تسد  ود  ره  دید ، ردـپ  رانک  ار 
افج و زا  هچنآ  دندیناود و  کلهم  نابایب  رد  هنهرب ، ياپ  رس و  ارم  دندرک و  التبم  نم  قارف  هب  زین  ارت  دندرک و  ادج  وت  تمدخ  زا 

ص:62  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نوخرپ هچناـپط  مخز  هب  ارم  هراـسخر  دنتـشاذگ  هب  هنـشت  هنـسرگ و  ارم  دنتـشادزاب  نم  زا  ناـن  بآ و  دـندیناسر و  نم  هب  دوب  نکمم  متس 

منایم رب  يراوخ  نسر  دندیـشکرب  مرـس  زا  يدیناشوپ  نم  رد  دوخ  تسد  هب  وت  هک  ینهاریپ  دنتخیمآ  نوخ  كاخ و  هب  ارم  يوسیگ  دندرک 
رثا نم  يولهپ  تشپ و  رد  نیبب  هچناپط  مخز  رگن و  نم  يور  رد  ردپ  يا  دنتخیوآرد  هاچ  هب  منوگنرس  هدز  متشپ  رب  یبدایب ، دگل  دنتسب و 
رخآ دنتـسیرگیم  هکئالم  دیـشورخیم و  لیئربج  دـمآیم و  هلان  زاوآ  هاـچ  ياـهراوید  زا  تفگیم و  نیا  فسوی  نک  هظحـالم  تحارج 
هدژم دیناسر و  ودـب  یهلا  مالـس  سپ  نیملاعلا  ّبر  هداتـسرف  منیمألا و  حور  متـسین  بوقعی  نم  فسوی  يا  تفگ : هدـش  تقاطیب  لیئربج 

رد يزور  هس  ود  لیئربج  يا  هک  دیسر  رد  تّزع  ترـضح  باطخ  دور  دوخ  ماقم  هب  هک  تساوخ  دناوخ و  ورف  وا  شوه  شوگ  هب  صالخ 
. هداهن تقرف  تقرح  و  تبرغ ، تبرک  رب  لد  رود و  راید  رای و  زا  اهنت  تسبیرغ و  هک  ریگ  رانک  رد  فسوی  رس  ریگ و  رارق  هاچ  کت 
بوقعی دـنتفرن و  ناعنک  هب  بش  نآ  بوقعی  نادـنزرف   » هک دـناهدروآ : يرای  هن  يرادـلد ، هن  يراوخمغ ، هنيراسگمغ  هن  یـسنوم  ار  وا  هن 

زا رثا  دـمآ و  رد  ماش  زاـمن  هتـسویپ  رد  دوخ  قوش  نخـس  فسوی  رهاوخ  اـب  دوب  هتـسشن  عادولا  ةرجـش  ریز  رد  فسوی  راـظتنا  هب  زور  همه 
. دمآرب بوقعی  غامد  زا  دود  دشن و  ادیپ  نادنزرف 

و دـندمآ ؟ رید  هک  دـش  هچ  ار  تناردارب  انید  يا  تفگ  بوقعی  دـش  مارح  تباوخ  هک  رادـساپ  هدـید  يانم  راگن  دـماین  ماش و  زامن  دـمآ 
دوخ راونا  عماول  هب  ار  قارف  کیرات  هبلک  ارچ  شلامج  عمـش  دوشیمن و  علاـط  لاـصو  علطم  زا  نم  فسوی  راـسخر  هاـم  هک  تسیچ  ببس 

رد رارق  مارآ و  هنیفـس  دمآ و  باهتلا  رد  ترـسح  شتآ  وا  ترجاهم  رّوصت  و  ع )  ) فسوی تقرافم  لّیخت  زا  رتخد  يا  دشخبیمن  ینـشور 
. داتفا بارطضا  بادرگ 

بیترت اهرذع  اهببس و  عاونا  دادیم و  یّلـست  ار  ردپ  انید  دماین  هاوخلد  تب  نآ  نت و  تفر ز  ناجدماین  هام  نآ  هک  زورما  دش  هچ  بر  ای 
هب دوخ  دزن  ار  رتخد  دـمآرب و  دوب  فرـشم  ارحـص  نآ  رب  هک  دـنلب  ياهتـشپ  رب  دادـماب  درب و  رـس  هب  اـجنامه  بش  بوقعی  هّصقلا  درکیم .

. داهن نادنزرف  هار  رب  هدید  هدناشن 
همر رـس  رد  بش  بوقعی  نادنزرف  دـسر  هاگان  رای  هک  مهد  هدژم  ناجدـسر  هار  زا  رای  هک  مرظتنم  نم  ص:63   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رـس هب  اهنت  تفای و  تمینغ  تصرف  دنتفر  باوخ  رد  ناردارب  هک  دید  نوچ  دـشیمن  باوخ  رد  ادوهی  درک  هبلغ  ناشیا  رب  باوخ  دـندوب و 
وت تفگ  فسوی  هدرم ؟ اـی  هاـچ  نیا  رد  ياهدـنز  وت  اـیآ  ّتیمأ ؟ ّیح  فـسوی أ  نم  ردارب  يا  فـسوی  یخا  اـی  هک  داد  زاوآ  تفاتـش ، هاـچ 
وت لاح  ربارب ! ناج  اب  ردارب  يا  ادوهی . ماوت  ردارب  نم  تفگ  ینکیم  دای  ناسکیب  نابیرغ و  زا  یـسرپیم و  ناگراچیب  لاح  زا  هک  یتسیک 
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هب هنهرب  نت  هب  دشاب  انف  توف و  ددص  رد  هاچ  کت  رد  دوب و  ادـج  ردـپ  رانک  زا  هک  یـسک  لاح  دوب  نوچ  هک  دـش  نایرگ  فسوی  تسیچ 
زا نیمز  ریز  رد  هن  ناگدنز و  زا  نیمز  يور  رد  هن  يراسگمغ  هن  یمدمه  هن  يرای  هن  یسنوم  هن  هتـسخ  لد  هب  هنـسرگ  مکـش  هب  هنـشت  بل 
رعق زا  فسوی  تسیرگ و  هب  رایـسب  يو  یـسکیب  یئاهنت و  یبیرغ و  يدرخ و  رب  دـمآ و  شورخ  رد  فسوی  لد  درد  زا  ادوهی  ناـگتفرورف .

. تیزعت ماگنه  هن  تسا  ّتیصو  تقو  ردارب  يا  هک  داد  زاوآ  هاچ 
نم یـسکیب  زا  دـیور  هناـخ  هب  ناردارب  اـب  ماـش  زاـمن  نوچ  هک  تسا  نآ  نم  ّتیـصو  هک  تفگ  فسوی  يراد ؟ تیـصو  هچ  تفگ  ادوهی 

شومارف نم  یگنهرب  دیـشوپ  هماج  هتـشادرب  نیلاب  زا  رـس  دادـماب  نوچ  دـیرآ و  دای  نم  یگنـسرگ  زا  ندروخ  ماعط  تقو  هب  دیـشیدنارب و 
دینارذگ رطاخ  رب  ارم  یناشیرپ  یئاهنت و  دینک  يوگوتفگ  مه  اب  هک  ّتیعمج  يداش و  تقو  رد  دینکم و 

رد هک  البرک  دیهـش  ّتیـصو  هب  ّتیـصو  نیا  تسا  هیبش  هچ  دیرآ و  دای  هنایم  رد  ام ، تبحـص  دهع  زدیما  تسد  دـیروآ  دارم  نایم  رد  وچ 
و ردپ ! زیزع  يا  تفگ  تفرگ و  رانک  رد  هدیبلط  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دوخ  دنمجرا  دنزرف  تفریم  نادیم  هب  هک  رخآ  تبون 
دیناسر و مالـس  ار  امـش  نیـسح  هک  يوگب  مردام  ردپ و  نارادتـسود  مّدج و  تما  ناحلاص  هب  نم  زا  دعب  ردپ ! میتی  يا  و  ردـپ ! بیرغ  يا 

ارم تداهش  دنرب  مان  ار  يدیهـش  هک  تقو  ره  هب  دیرآ و  دای  نم  یـسکیب  زا  دور  یبیرغ  رکذ  هک  اج  ره  ناراداوه  نارای و  يا  هک : دومرف 
. دینکم شومارف  نم  نابز  بل و  یکشخ  هدیتفت و  رگج  یگنشت  زا  دیشونب  یبآ  تبرش  نوچ  دیرآ و  رطاخ  شیپ 

دای  دینک  ترسح  هب  دیروخ  شوخ  بآ  نوچنم  ناکچنوخ  رگج  هنیس و  زوس  زا 
دینک ناور  نینوخ  همشچ  هدید  يوج  ردنم  ناور  ورس  نداد  بآ  رهب  زا  ص:64   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

وا دیـشکرب و  شورخ  ّتیـصو  نآ  زوس  زا  ادوهی  هّصقلا  نیمز  رب  دیـشروخ  همامع  نامـسآ  دزنم  ناسلیط  نوخ  هب  تشگ  هقرغ  هک  مد  نآ 
دیرگیم هتسشن و  هاچ  رـس  رب  ادوهی  هک  دندید  هدش  ناور  زاوآ  رثا  رب  دنتـسجرب و  هدیـسر ، ناردارب  شوگ  هب  يو  زاوآ  دوب  زاوآ  دنلب  درم 

. میرگن نوچ  میرگیم و  هراچیب  هراوآ  بیرغ  نیا  لاح  رب  تفگ  ییرگیم ؟ ارچ  ادوهی  يا  دنتفگ :
وا دق  لایخ  تسا و  ناور  هدید  زا  مبآهتسویپ  ناور  بآ  نآ  رد  تسیورس  وچمه 

رس رب  یگنس  دندرک و  تمالم  ار  ادوهی  ناردارب  دیکچ  هب  نوخ  لد  میدادب و ز  تسد  زا  شفلزهتـسویپ  ناج  هب  دوب  یگر  فلز  زا  یئوگ 
نآ یلاوح  هب  هک  دوب  رگید  زامن  دندرب  دوخ  اب  هتخاس  هدولآ  يدنفـسوگ  نوخ  هب  ار  فسوی  نهاریپ  دـندروآ و  ناعنک  هب  يور  هداهن  هاچ 

بوقعی دش  رادیدپ  ارحص  نآ  رد  يدرگ  هاگان  هداهن  هار  رب  دّصرت  هدید  هدرب و  راظتنا  زور  همه  دوب  الاب  نآ  رب  بوقعی  هک  دندیسر  هتـشپ 
؟ تسدرگ هچ  نیا  تفگ  ار  رتخد 

بوقعی داتفا  يو  ياضعا  رب  هزرل  تسیرگن و  رد  انید  هن ؟ ای  دنتـسه  ناـشیا  هک  رگنب  وکین  تفگ  دـنیآیم  نم  ناردارب  هک  هن  بجع  تفگ 
یهآ نخس  نیا  عامتسا  زا  بوقعی  تسین  ناشیا  هارمه  فسوی  اّما  دنیآیم  نم  ناردارب  ردپ  يا  تفگ  دیسر  هچ  ار  وت  رتخد  يا  هک  دیسرپ 

راوگرزب ردپ  هک  دیئایب  بوقعی ! يانبا  يا  هک  دز  هرعن  انید  دنیآرب  هتـشپ  يالاب  هب  ات  هد  زاوآ  ار  ناشیا  تفگ  دیـشکرب و  رگج  زا  كانزوس 
بذاک حبـص  نوچ  دـندز و  هب  تسد  يداو  نطب  زا  تسا  اجنآ  ناشیا  ردـپ  هک  دنتـسنادب  نادـنزرف  نوچ  تسا  امـش  راظتنا  رد  اـجنیا  اـمش 
دایرف هچ  نیا  رتخد  يا  تفگ  بوقعی  هافـسوی ! او  هاخا ! او  هابیبح ! او  هک  دندروآرب  شورخ  يرحـس  سورخ  نوچ  دـندز و  كاچ  نابیرگ 

هنیـس نوناک  رد  ترجه  شتآ  نآ  ریثأت  زا  هک  تسا  روش  هچ  نیا  دیاشگ  هدید  زا  نوخ  گر  هک  تسا  هّجـض  هچ  نیا  دیآیم و  هک  تسا 
. دزیریم هدیدمغ  هدید  هراّوف  زا  ترسح  بآ  نآ  عامتسا  تبیه  زا  هک  تسشورخ  هچ  نیا  دزورفایم و 

یمغ نافوط  هدید  ره  زا  منیبیم  نز  جومیمتام  يادص  بل  ره  زا  مشوگ  رد  دسریم 
تسا ؟ هداتفا  لاح  هچ  منادیمن  ار  ملاع  لهایملاع  راک  هتفر  مه  رد  هک  مناد  ردق  نیا 

ص:65  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
انید تفرب  شوه  زا  هداتفارد  ياـپ  زا  ریپ  ربخ  نیا  عامتـسا  نراـقم  داد  ربخ  ار  بوقعی  داـیرف ، هیرگ و  نومـضم  زا  تشاد و  ارف  شوگ  اـنید 
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ناشیا تفر  نوریب  ام  رایتخا  فک  زا  لقع  نانع  دـش و  نوگرگد  وا  لاح  هک  دـیبایرد  ار  دوخ  ریپ  ردـپ  دیباتـشب و  ناردارب  يا  هک  دز  هرعن 
ناهد هب  تسد  تفرگ و  رانک  رد  ردپ  رـس  دیودب و  لیبور  دمآرب  ناشیا  داهن  زا  دایرف  دندید  لاح  نادب  ار  ردپ  دندیـسر و  هب  نانک  باتش 

هب ار  ردارب  دیتخاس  عیاض  ار  ردپ  دیدرک ، دوخ  اب  هک  دوب  هچ  نیا  ناردارب ! يا  تفگ  ادوهی  دیـشکرب  شورخ  دیدن  سفن  رثا  درب  شکرابم 
هتـشر دیدیردب  دوخ  هدرپ  دیدرک ! زاب  دوخ  يور  هب  هناگیب  انـشآ و  ضّرعت  ياهرد  دیدرک ؟ زارد  دوخ  رب  قلخ  تمالم  نابز  دیتخادنا  هاچ 

ات دوب  شوهیب  نانچمه  بوقعی  دـندرب  هناخ  هب  دنتـشادرب و  ار  ردـپ  نانک  دایرف  نانزهرعن و  سپ  دـیدیرب  هب  تعیطق  غیت  هب  شیوخ  دـنویپ 
نهاریپ ناـشیا  وک  نم  مشچ  رون  تفگ : درک و  زاـب  مشچ  بوقعی  دـیزوب  یهلا  فطل  ّبهم  زا  یهاگرحـس  میـسن  دـیمدب و  قداـص  حـبص 

رب تسد  نایرگ  نایرگ ، دمآ  ردپ  نیلاب  رس  هب  رتخد  دش  شوهیب  بوقعی  زاب  دندروآ  نایم  رد  گرگ  ثیدح  هتفرگ  تسد  رد  دولآنوخ 
نیأ تفگ  درک و  زاب  هدید  دیکچ  لیئارـسا  هرهچ  رب  وا  هدید  زا  بآ  ياهرطق  دیـشکرب  هاتبیـصم ! او  ءالیو ! او  هرعن  داهن و  يو  كرابم  قرف 
رگید نادـنزرف  هن  دـنتفگ : تسه ؟ اـجنیا  نم  فسوی  تفگ  دوخ  ترتع  دوخ و  تداعـس  ّرقم  تمارک و  لزنم  رد  دـنتفگ  میاـجک  نم  اـنا ؟

.؟ لصاح هچ  تفگ  دنتسه .
هآ نادـنچ  فسوی  قارف  رد  بوقعی  هّصقلا  دوس  هچ  تسین  راـی  تسه و  همه  هشفنب  لـگ و  ؟ دوـس هچ  تسین  راـنک  رد  نم ، بل  رکـش  تب 

میور و ایند  هب  ات  هد  تزاجا  ار  ام  ای  نادرگ  شوماخ  ار  بوقعی  ای  هدزاب و  ودب  ار  فسوی  یهلا  دنتفگ : دندمآ  دایرف  هب  ناگتـشرف  هک  درک 
دنبلد دنزرف  يا  ینب ! ای  یتفگیم  يدیدرگ و  ناعنک  یلاوح  رب  يدمآ و  ارحص  هب  بوقعی  دادماب  ره  مینک  تقفاوم  هلان  هآ و  رد  بوقعی  اب 

یف گنررپ  هدـش  نوخ  رگج  هشوگرگج  يا  يدـبک  ةذـلف  ای  نم  غادرپ  لد  غاب  هویم  يا  يداؤف  ةرمث  ای  نم  هدـید  رون  يا  ینیع  ةّرق  ای  نم 
وت ایآ  كوقرغ  رحب  ّيأب  دناهتخاس  كاله  غیت  مادک  هب  ار  وت  ایآ  كولتق  فیـس  ّيأب  دناهتخادنا  هاچ  مادـک  رد  ار  وت  ایآ  كوحرط  رئب  يا 

اهيداو نآ  رد  هتشگرس  دناهدنک  ربق  وت  نفد  يارب  نیمز  زا  هعقب  مادک  رد  كونفد  ضرا  ّيأب  دناهدنکفا  انف  باقرغ  هب  ایرد  مادک  رد  ار 
ص:66  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بوقعی يا  هک  دیـسر  رد  لـیئربج  دـیرازیم  يدز  كـالفا  دـبنگ  رد  شتآ  هک  يزوس  هب  دـیرابیم و  هدـید  زا  ترـسح  بآ  تشگیم و 
. يدروآرد هلان  هب  ار  یلعا  ءالم  ناسّدقم  يدینایرگب و  دوخ  هیرگ  هب  ار  نامسآ  ناگتشرف  ۀکئلملا  تیکب  کئاکبب 

؟ میرگن هک  منک  هچ  لیئربج  يا  هک  داد  باوج  بوقعی 
هک تسیرگ  هب  نادـنچ  فسوی  قارف  رد  بوقعی  هّصقلا  راز  راز  میرگن  نوچ  مراد  هدوسرف  مغ  ناج  ؟ هآ هآ  ملاـنن  نوچ  مراد  هدولآدرد  هآ 

نیـسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  هدمآ  رابخا  رد  « 1  » ِنْزُْحلا َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  دومرف  هناحبس  قح  هچ  نانچ  دش . دیفـس  شمـشچ 
يا تفگ : میـسرتیم  وت  فلت  رب  هیرگ ، يرایـسب  زا  ام  ییرگیم و  رایـسب  هّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ  تسیرگیم  رایـسب  البرک  هعقاو  زا  دـعب 

وا مشچ  هک  تسیرگب  نادنچ  دش  بیاغ  وا  رظن  زا  اهنآ  زا  یکی  تشاد  رـسپ  هدزاود  دوب و  يادخ  ربمغیپ  بوقعی  دیراد  روذـعم  ارم  نارای 
هدرک دیهـش  ار  مناقّلعتم  ناتـسود و  ناشیوخ و  مامعا و  ینب  و  مامعا ، و  مناردارب ، ار ، مراوگرزب  ردپ  مرظن  شیپ  رد  هک  ارم  دش  ریذـپللخ 

. دوب دهاوخ  هنوگچ  لاح  ادهش  نت  ود  داتفه و  تقرافم  رد  تسا  عقاو  هیرگ  رادقم  نآ  سک  کی  قارف  رد  میرگن  هنوگچ  دنشاب 
؟ وگب تسیک  ناهج  رد  قارف  دردیب  ؟ وگب تسیچ  ناهج  رد  قارف  رتدب ز 

هاـچ زا  فسوی  نوچ  هک  دوب  یگدـنب  ّلذ  فـسوی  يـالتبا  رگید  يرِگَم  شقارف  رد  دـنیوگ  ار  اـم  ؟ وـگب تسیرگن  قارف  رد  هک  تسیک  نآ 
دعب و  دیتفای ؟ اجک  ار  وا  دوب  هتخیرگ  ام  زا  تسام و  هداز  هناخ  هدنب  نیا  هک  دنتخیوآ  يو  رد  دندمایب و  دش  ربخ  ار  ناردارب  تفای  صالخ 

هک دنـشک  ریجنز  رد  شیاـپ  تسد و  دـنهن و  شندرگ  رد  لـغ  هکنآ  طرـش  هب  دـنتخورف  هب  شبلق  مرد  هدـفه  هب  رایـسب  يوـگ  تفگ و  زا 
نخـس دـیدیم و  ناردارب  رد  فـسوی  ددرگ  مار  اـت  تسا  شکرـس  ریجم و  مـالغ  هک  دـنراد  هنـشت  هنـسرگ و  هنهرب و  ار  وا  تسیاـپزیرگ و 

. نتفهن زار  تّوق  هن  نتفگ و  نخس  يارای  هن  دینشیم  ناشیا  زیمآبضغ 
تفکش  هب  ار  ام  هک  رگن  یلگ  هفرط  نیاتفهن  يوب  هن  دومن و  ناوت  گنر  هن 
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______________________________

هیآ 84. فسوی ، هروس  (- 1)
ص:67  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تـشادرب ناغف  داتفا  لغ  رب  مشچ  هک  ار  فسوی  دـندرک  رـضاح  ریجنز  لـغ و  اـت  تفگ  دوخ  ناـسک  هب  دوب  هدـیرخ  ار  فسوی  هک  کـلام 
هب ریجنز  لغ و  نیزا  هن  نم  هک  تفگ  فسوی  تسین ، هراچ  ریجنز  ریوشت  لـغ و  ّلذ  زا  ار  اـپزیرگ  ناگدـنب  نکم  بارطـضا  تفگ  کـلام 

ندرگ هک  هن  وا  ندرگ  رب  لغ  ار و  یـصاع  هدنب  نیا  ریگب  هک  دیامرف  ار  خزود  هنابز  یلاعت  کلم  هک  مدرک  دای  تلاح  نآ  زا  ماهدـمآ  ناغف 
دـش ّریحتم  راتفگ  نیا  زا  کلام  تسا  هداهن  نوریب  اـم  ناـمرف  هریاد  زا  مدـق  هک  شک  ریجنز  رد  شیاـپ  تسا  هدـیچیپ  اـم  تمدـخ  قوط  زا 

زا لغ  اپ و  زا  دـنب  میرذـگرب  ناشیا  زا  نوچ  هک  راد  شوخ  لد  منکیم  دـنب  رد  ناگجاوخ  رظن  رد  ار  وت  نم  مالغ  يا  تفگ  وا  هب  هتـسهآ 
. ناردارب روضح  رد  سپ  میرادرب  وت  ندرگ 

نادنزرف دندیناونش  دیدهت  دیعو و  عاونا  زا  دندیناشوپ و  شاهنهک  نیـسالپ  دنداهن  شمیـس  رب  دنب  نهآ  زدنداهن  شمیلـست  قوط  ندرگ  هب 
: مالغ يا  تفگ  کلام  درک  زاغآ  هیرگ  هراب  رگید  فسوی  دنداهن  ناعنک  هب  يور  هدرک  عمج  رطاخ  بوقعی 

مورب و اـت  هد  يروتـسد  ارم  مرادـن  قارف  لّـمحت  کـلام  يا  تـفگ  یئاـشگیمن ؟ دوـخ  رب  نوکـس  ربـص و  رد  یئاـمنیم و  بارطـضا  ارچ 
مدرکن هدهاشم  یتبحم  رهم و  رثا  وت  هب  تبسن  ناشیا  زا  نم  مالغ  يا  تفگ  کلام  منک  دورد  هب  ار  ناشیا  منیبب و  رگید  راب  ار  ناگدنشورف 

تسا ترفن  نم  زا  ار  ناشیا  رگا  تفگ : یئامنیم ؟ ناشیدب  هک  تسا  تبغر  هچ  ارت  متفاین  ناشیا  زا  رگید  يزیچ  تشحو  ترفن و  زج  هب  و 
فقوت ات  يوگ  هب  ار  ناشیا  ياـمن و  مرک  وت  مرادیم  تسود  ار  ناـشیا  نم  دـنرادیمن  تسود  ارم  ناـشیا  رگا  تسا و  تبغر  ناشیدـب  ارم 

ورب و هک  داد  يروتسد  ار  فسوی  دبلط و  یلح  هب  امش  زا  هک  دهاوخیم  مالغ  نیا  هک  دیشاب  هتسهآ  ناناوج  يا  هک  داد  زاوآ  کلام  دننک »
. مدرک لّمحت  دیدرک  دوب  یندرک  هچنآ  نازیزع ! يا  تفگ  دمآ و  ناردارب  دزن  ناشک  ریجنز  فسوی  نک  عادو  ار  تناگجاوخ 

دیراذگم دای  زا  ار  التبم  بیرغ  نم  دیروآ و  ياج  هب  وا  تاعارم  دـیناوت  عون  ره  هب  دـیهد و  یّلـست  ار  مردـپ  هیرگ  تقو  رد  هک  مراد  عقوت 
رتـش سپ  نک  هلاوح  ادـخ  هب  ار  دوخ  راـک  شاـب و  هنادرم  ردارب ! ناـج  يا  تفگ  تفرگ و  راـنک  رد  ار  فـسوی  دـمآرد و  هیرگ  هب  ادوـهی 

تشز یمالغ  دندنکفا و  رتش  نآ  يالاب  رب  ریجنز  لغ و  سالپ و  اب  ار  فسوی  دندروآ و 
ص:68  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب ردـپ  يا  تفگیم  درکیم و  هاگن  بقع  زا  فسوی  دـش  ناور  رـصم  بناج  هب  ناوراـک  دـنتخاس و  لّـکوم  وا  رب  ار  يوختشرد  يور و 
وت ياهيزوسلد  اهتقفـش و  نم  هک  نکم  شومارف  ارم  رهاوخ  يا  مراتفرگ  یگدنب  ّلذ  یبیرغ و  جنر و  هب  هک  راد  مروذـعم  شاب و  دورد 
دید ار  دوخ  ردام  ربق  تسیرگنرد  فسوی  دندیسر  قاحـسا  لآ  رباقم  هب  هک  دوب  يرحـس  دندناریم . بش  همه  بش  نایناوراک  مراد  دای  ار 

تارطق دروآ و  رطاخ  هب  يرداـم  تقفـش  رهم و  درک  داـی  یکدوک  دـهع  تیبرت  زا  دـنکفا  رداـم  تبرت  رب  رتش  يـالاب  زا  ار  دوخ  راـیتخایب 
رادرب و ار  دوخ  رـس  کسأر  یعفرا  نابرهم  رداـم  يا  هاـّما  اـی  هک  داد  زاوآ  تفرگ و  نتخیر  یناوغرا  يور  رب  یناـسین  ناراـب  نوچ  تاربع 
رب لغ  هک  وت  رـسپ  منم  لولغملا  کنبا  انأ  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  لاح  هب  نک  هاـگن  کـنبا و  یلا  رظنأ  نک و  رود  رظن  شیپ  زا  ار  كاـخ  هدرپ 

نارجه شتآ  هب  مردپ  ریپ  لد  هتخورف . ارم  یگدنب  تمهت  هب  هتـسب و  ریجنز  هب  میاپ  تسد و  هدـیناشوپ  سالپ  راوریـسا  دـناهداهن و  مندرگ 
رایـسب یمه  ترثکأ  هدید  ود  ره  رون  يا  هدیدنـسپ و  دنزرف  يا  هانیع ! ةرق  ای  هادلو ! ای  هک  دمآرب  ياهحیـص  لیحار  روگ  زا  دـناهتخوس  نم 
راکفا درد  غیت  هب  ار  مناـج  يدرک و  رایـسب  ارم  ناـمغ  درورپزاـن  دـنزرف  يا  ارم  هودـنا  یتخاـس  نوزفا  ینزح و  تدز  ارم و  مغ  يدـینادرگ 

يور رد  ربص  رپس  الب  ماهـس  دور  تقو و  رد  تسا  نارباص  اب  ادـخ  هک  یتسرد  هب  نیرباّـصلا  عم  هّللا  ّنإ  نک  هشیپ  ربص  سپ  ربصاـف  يدرک 
. تشارفا یناوت  رب  دارم  نادیم  رد  رفظ  ملع  ات  شک 

دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربصدیآ و  رفظ  تبون  ربص ، ینک  هکنوچ 
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درک هاگن  دوب  فسوی  لکوم  هک  یمالغ  دش  نشور  زور  نوچ  اما  رهز  زا  رتخلت  راگزور  نیا  درذگبدیآ  رکـش  نوچ  راگزور  کی  تبون 
هک دز  فسوی  زیزع  يور  رب  هچناپط  رهق  يور  زا  راک  افج  محریب  نآ  هتسشن  ربق  رـس  رب  تفای  ار  وا  دیود  سپزاب  دیدن  رتش  رب  ار  فسوی 

دنتفگیم تسار  تناگجاوخ  مالغ  يا  تفگ  سپ  تشگ  هدولآنوخ  شکرابم  يور  تفاکـش و  هب  هچناپط  نآ  مخز  زا  شکزان  هراسخر 
لاحلا یف  داتفا . توربج  عماوج  رد  هلولو  توکلم و  عماوص  رد  هلغلغ  هک  دـیلان  درد  هب  نانچ  اّما  تفگن  چـیه  فسوی  ياهدوب  اـپ  زیرگ  وت 

اوه رد  ربایب  هقعاص  تساخرب  رابغ  درگ و  دمآ و  دیدپ  يدابدنت 
ص:69  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بجوم هک  مینیبیمن  ياهزات  هانگ  يدوز  نیا  رد  دوخ  زا  ام  دنتفگ  نایناوراک  تشگ  رهاظ  باحـسیب  قرب  زوس  دعر و  شورخ  دـش  ادـیپ 
مدز و يربع  مالغ  نیا  يور  رب  هچناپط  تعاس  نیا  هک  تسنم  تلماعم  یموش  هب  تنحم  نیا  هک  دمایب  لدگنس  مالغ  نآ  دشاب  تبوقع  نیا 

. دش عقاو  تروص  نیا  لاح  نیا  نراقم  درک  هلان  لد  درد  هب  دینادرگ و  هب  هدید  رد  بآ  وا 
یسک هک  دیامنیم  لوقعمان  نیا  تفگ  کلام  تشاد  نتخیرگ  هیعاد  دوب و  هتخادنا  رتش  زا  ار  دوخ  تفگ  دوب  هچ  نآ  ببـس  تفگ  کلام 

؟ يراد نتخیرگ  دصق  ناوج  يا  تفگ  دمآ و  فسوی  شیپ  سپ  تخیرگ  دناوت  ریجنز  لغ و  اب 
هدیرب بارطضا  غیت  هب  متقاط  هتشر  هدیمر و  نم  زا  لّمحت  ربص و  مدیسر  مردام  كاخ  هب  مرادن  زیرگ  ياپ  زیتس و  رس  نم  کلام  يا  تفگ 
دنهاوخ وا  هشوگرگج  خر  رب  یگدنب  غاد  ای  دیـسر  مهاوخ  شکاخ  رـس  رب  ریجنز  لغ و  اب  نم  هک  دوب  هدرکن  هشیدنا  زگره  مردام  تشگ 

مدـناوخیم وا  رب  ار  دوخ  هصغرپ  هّصق  متفگیم و  وا  هب  لد  مغ  متخادـنا  بکرم  يالاب  زا  ار  دوخ  رایتخایب  مدـید  مردام  ربق  نوچ  دیـشک 
هیرگ هب  نایناوراک  مدروآرب : دردرپ  لد  زا  یهآ  هک  دوب  نیمه  مدرکن  نیرفن  نم  دز و  نم  يور  رب  هچناپط  یتهجیب  دمایب و  مالغ  نیا  هک 

هب بل  تسیرگن و  اوه  هب  فسوی  ناـشنورف ! ياهتخیگنارب  هک  يدرگ  نیا  ناـشیلاع  ناوج  يا  هک  دـندرک  يراز  عّرـضت و  زاـغآ  هدـمآ  رد 
ياپ تسد و  زا  دـنب  ندرگ و  زا  لغ  دومرف  هب  نامز  رد  درک  هدـهاشم  لاح  نیا  هک  کلام  دـش  یفاص  و  دـیمارایب . داب  لاـحلا  یف  دـینابنج 

هیرگ و زا  تشادـن و  لّمحت  دـید  ردام  ربق  فسوی  دـندرک . راوس  ورزیت  هلحار  رب  دـندیناشوپ و  وا  رد  وکین  ياههماج  دنتـشادرب و  فسوی 
اههزین رس  رب  ادهش  نتیب  ياهرـس  البرک  تشد  رد  تیالو ، هلجح  تامظعم  و  تلاسر ، هرجح  تارّدخم  ایآ  تشاذگن  ورف  ياهقیقد  يراز 
دـشاب هدوب  هنوگچ  يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  دنـشاب  هدرک  هدـهاشم  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  هب  ناشیا  رـسیب  ياـهنت  دنـشاب و  هدـید 

رد ناشیا  ياهنت  دندرک و  هزین  رس  رب  ناگتشک  ياهرـس  ات  داد  روتـسد  دعـس  رمع  يو ، دالوا  نیـسح و  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  دناهدروآ 
ياهنت نآ  دندیسر و  برح  نادیم  هب  تفع  تراهط و  قدارـس  نایگدرپ  نیـسح و  مرح  ات  درک  مکح  دنتـشاذگ و  هب  هداتفا  نادیم  كاخ 

بناج هب  ناغفا  ياول  دنتشادرب و  هلان  رایتخایب  دندید  ار  رسیب 
ص:70  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رادمان دّیس  يا  راوگرزب و  دج  يا  هادّمحم ! ای  هک  دیشکرب  دایرف  دوب  ارهز  همطاف  رتخد  نیـسح و  رهاوخ  هک  بنیز  دنتـشارفارب  ارـضخ  هّبق 
رون نیا  ءامدلاب  لّمرم  هدیرد  تحاقو  تسدب  شتمرح  هدرپ  دناهدیرب و  شرس  ارحص  نیا  رد  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  ءارعلاب  کنیسح  اذه 

هک تستوبن  غاب  هناحیر  نیا  ءاضعألا  عطقم  هداتفا  نوخ  كاخ و  رد  دوب  هتفای  شرورپ  وت  راـنک  رد  هک  شکراـبم  ندـب  هک  تسا  وت  هدـید 
. دندیرابیم هدید  زا  نینوخ  کشرس  دنتسیرگیم و  نایرکشل  همه  بنیز  راتفگ  زا  هک  دیوگ  يوار  دناهتخاس . هراپ  هراپ  ار  وا  ياضعا 

بیجع و چیه  دنیرگب  ناشیا  تبیـصم  متام و  رد  ناّبحم  ناتـسود و  رگا  دیآیم  هیرگ  ابع  لآ  جـنر  ادهـش و  لاح  رب  ار  نانمـشد  زیزع  يا 
. تسین بیرغ 

نتسیرگ ام  زا  ههد  نیا  رد  دوب  قیالنتسیرگ  یّلعم  یبن  ترتع  رب 
كانزوس هآ  دیشکم  ناهن  ناتسود  يانتسیرگ  ادیپ  هرعن و  نامز  دمآ  هک 

ار عمج  ناناوج  راقو و  اب  ناریپنتسیرگ  انرب  هش  نآ  رب  دوب  مزال 
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ار دهع  نارادهعنقم  تسافص  نیعنتسیرگ  يربک  هجیدخ  متام  رد 
ار رصع  نانیبجهرهز  تسافو  ضحمنتسیرگ  ارهز  هدید  رون  توف  رب 

دناهدرک زاغآ  همطاف  رهب  ناروحنتسیرگ ز  اوأم  ّتنج  ياههفرغ  رب 
شمتام زور  ردپ  ّدج و  دوبن و  ردامنتسیرگ  ار  ام  همه ، نیا  ياج  هب  دیاب 

رد دوب  نادـنز  جـنر  نارجه ، درد  دوجو  اب  ار  فسوی  رگید  يالتبا  سفن  کی  دیـشابم  شورخ  هلانیبنتـسیرگ و  اهنت  هب  دـیوش  ارچ  عناـق 
قشع و دّیقم  ار  فسوی  هک  تسناوتن  تخیگنا  هلیح  دنچ  ره  دیدرگ  وا  قشع  ماد  هتسب  اپ  اخیلز  دیرخ و  هب  ار  فسوی  رـصم  زیزع  هک  یتقو 

همه نآ  دوجو  اب  تشادن  تمالم  لّمحت  دوب  يزاجم  وا  قشع  نوچ  دـنداشگ و  اخیلز  رب  تمالم  نابز  رـصم  نادرم  نانز و  دـنادرگ و  اوه 
یبیع نم  زا  تفگ  درک و  هلاوح  فسوی  هب  تمهت  دوب  راکهنگ  دوخ  هکنآ  دوجو  اب  دیسر  تمهت  هب  راک  نوچ  قشع  هنطنط  قوش و  هبدبد 

نم زا  تمالم  تیاکـش  تمهت و  تیاکح  ات  دننک  شنادنز  رد  تفگ : هدرکن  هدنـسب  نیدـب  هدومن و  روهظ  فسوی  بناج  زا  بیع  هدوبن و 
. تسا ناقشاع  ناوخ  کمن ، تمالم  هک  تسنادیمن  ایآ  دوش  عفد 

رد مدرم  نابز  نوچ  هّصقلا  الب  نادـیم  تسا و  تمـالم  يوک  نیاآ  رد  يوک  نیا  رد  یتمـالم ، درم  رگ  ص:71   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
بیترت مکحم  هلـسلس  زاسب و  نارگ  دنب  تفگ  دناوخب و  ار  يرگنهآ  دـشزاب  وا  يور  هب  تمالم  رد  یبناج  ره  زا  دـش و  زارد  اخیلز  ضرع 

تفگ داتفا  فسوی  ياپ  تسد و  رب  رظن  هک  رگنهآ  مهد  لامشوگ  نادنز  رد  شدنچ  يزور  مهن و  يربع  مالغ  نیا  ياپ  تسد و  رب  ات  نک 
دنب و رگنهآ  تسین ، محر  ناینادنز  رب  ینکیم و  محر  وا  رب  وت  هک  دز  وا  رب  گناب  اخیلز  درادـن و  نارگ  دـنب  تقاط  تسدرخ  وا  اخیلز  يا 
دننادرگ و هب  رـصم  رازاب  رد  دنناشن و  يروتـس  رب  هلـسلس  دـنب و  اب  ار  وا  هک  دومرف  اخیلز  داهن  فسوی  ياپ  تسد و  رب  داد و  بیترت  ریجنز 
هچ ات  داتـسیاب  وا  هار  رـس  رب  دمایب و  هدیـشوپ  لوهجم  هماج  دوخ  تسا و  نیا  وا  يازـس  دنک  تنایخ  زیزع  مرح  رد  هک  ره  هک  دننک  يدانم 
زا وت  یهلا  هک  دیلانب  فسوی  دنداهن  ياپ  رب  نارگ  دـنب  هتـسب و  ندرگ  رب  تسد  دـندرک و  راوس  بکرم  رب  ار  فسوی  سپ  تفگ ؟ دـهاوخ 
هب هثاغتـسا  زج  نادـنز  دـنب و  راتفرگ  اپ  رـس و  هب  منادرگرـس و  تبرغ  رد  ناردارب  يافج  زا  مناغف و  هلانب و  ردـپ  مغ  زا  یهاـگآ  ملاـح  ّرس 

منادیمن رگید  هراچ  چیه  وت ، ترضح 
مناریح ریسا و  ایادخ  راوگرزبمناشیرپ  هدرزآ و  لد  لاح و  هتسکش 

منیبیمن سک  يرای ز  هک  شاب  رای  وتمنادیمن  ياهراچ  نم  هک  زاسهراچ  وت 
تسا و دـنب  هلـسلس ، هک  روخم  مغ  فسوی  يا  هک  دـمآ  لـیئربج  دـیما  خر  ماهدروآ ، وت  هاـگراب  هبمنادرگماو  دـیمون  هک  شیوخ  لـضف  هب 

بجوم نجس  يایاوز  رد  لوزن  هک  يروخن  هودنا  دیق  يافج  زا  ینکن و  هشیدنا  سبح  يانگنت  زا  هک  راهنز  تسا  رویز  ندرگ  هب  ار  ناریش 
یگتـسب هب  زا  رفذأ  کشم  دـنکیم و  بسک  رورپناج  تهکن  هچنغ  يانگنت  رد  رمحا  لگ  هچ  دوب  دـهاوخ  تلود  ضایر  نیحایر  توارط 

. دباییم رتسگرطع  همامش  هفان 
ارت نادنز  هشوگ  يانگنتفرش  ّزع و  هبتر  دیازفیم 

هک دنک  هراظن  ات  هتـسشن  وت  رذگهر  هب  تسا و  هدمآ  اخیلز  فسوی  يا  اّما  وا  هک  دشاب  نآ  زا  رهوگ  تمیقفدص  نادـنز  هب  دـبای  شرورپ 
عزج هنوگچ  وت 

ص:72  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
شیپ زا  رـس  ینزن و  وربا  رب  هرگ  ینکن و  شرت  دوخ  يور  اـت  فسوی  يا  راـهنز  هب  دروآ  یهاوخ  عیفـش  دوخ  يارب  ار  هک  و  درک ؟ یهاوخ 

نآ نم  ات  دنربیم  نادـنز  هب  ناتـسلگ  زا  ار  وت  هک  رادـم  نآ  رب  ار  دوخ  نانک و  مّسبت  شاب و  نادـنخ  يرگنن  تسار  پچ و  هب  يرادـنرب و 
. دنیآ نادنز  هناتسآ  مالس  هب  ناتسلگ  رازه  هک  منک  نانچ  وت  يارب  ار  نادنز 

رازه دص  دندرب  رازاب  بناج  هب  زیزع  يارس  رد  زا  ار  فسوی  نوچ  ینک  نادنز  هب  اج  نوچ  هک  مغ  روخمینک  ناتسلگ  ار  نآ  دوخ  يور  ز 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


یکی دمآرب  رـصم ، لها  زا  شورخ  دندیـشارخیم  نخان  هب  يور  نانز  دـندزیم  هنیـس  رب  گنـس  نادرم  دـندمآ  نوریب  هراظن  هب  درم  نز و 
هلاـن یکی  یناـعنک  بیرغ  نیا  درد  زا  هآ  هک  دزیم  هرعن  یکی  هراوآ  نطو  زا  تسا و  مورحم  تفگ  یکی  هراـچیب ، تـسا و  موـلظم  تـفگ 
دادیب هچ  نیا  هک  دزیم  هنعط  یکی  تسیرازآ  لد  یمحریب و  هچ  نیا  هک  درکیم  دایرف  یکی  نآ  ینادنز ، ریـسا  نیا  زا  غیرد  هک  درکیم 
ناربلد ندرگ  هک  ار  یتسد  راـکهچ ؟ قوط  اـب  تسا  ترـسح  رد  وا  لـیامح  يارب  يور  اـبیز  ناروح  تسد  هک  یندرگ  تسا  يراکمتـس  و 

قشع هناوید  يداتفا  فسوی  لامج  رب  رظن  ار  هک  ره  دراد ؟ تبسن  هچ  ریجنز  دنب و  هب  تسا  تریح  دیق  دّیقم  نآ  يوزرآ  رد  يوم  نیکـشم 
: يدرک ّمنرت  لاقم  نیدب  لاح  نابز  هب  يدادب و  تسد  زا  لد  هتشگ  وا 

يدانم نابز  رب  دیسر  اخیلز  ربارب  فسوی  نوچ  ار و  وجلد  ورس  نآ  بیقر  يدنبیم  هچ  زا  ریجنز  هب  ار  واماهناوید  نم  هک  دیابیم  ریجنز  ارم 
زا هتـشگ و  كانمـشخ  وا  رب  رـصم  زیزع  نابـضغ و  هیلع  زیزعلا  نابز و  يربع  یناعنک  تسا  یمالغ  نیا  یناعنک  مالغ  اذـه  هک  دـش  يراج 

بـضغ زا  تسا  رتهب  يراوخ  نیا  نمحّرلا  بضغ  نم  ریخ  اذـه  يوگب  هد و  زاب  يداـنم  باوج  فسوی  يا  هک  دـمآزاب  لـیئربج  نآ  لاـبند 
نارطقلا و لیبارـس  نازوس و  شتآ  هب  ندیـسر  نارینلا و  لوخد  یناحبـس و  ینامرفان  زا  تسا  رتبوخ  بضغ  نیا  نایّدـلا و  ۀیـصعم  ینّابر و 

داد باوج  فسوی  ترضح  دنونشن  رصم  لها  زا  سک  چیه  میناسر و  اخیلز  شوگ  هب  ار  زاوآ  تردق  لامک  هب  ام  ات  نارطق  هماج  ندیـشوپ 
رادزاب و هریت  گنت و  ياج  رد  ار  مالغ  نیا  هک  نادنز  ریما  هب  داتـسرف  ماغیپ  دمآزاب و  هناخ  هب  تساخرب و  دـیچیپ و  دوخ  رب  دینـش و  اخیلز 

. ریگزاب وا  زا  نان  بآ و 
ص:73  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يا دنتفگ  دندمآ و  گنت  هب  ناینادنز  هک  يدح  هب  ات  تسیرگیم  زور  بش و  دنامب و  نادنز  رد  لاس  تفه  دـندرب و  نادـنز  هب  ار  فسوی 
ار اخیلز  دشاب  یـشیاسآ  ار  ام  ات  مارایب  زور  يرگیم و  بش  ای  دـشاب  یـشمارآ  ار  ام  ات  شاب  شوماخ  بش  هب  نکیم و  هیرگ  زور  هب  مالغ 
رد ار  فسوی  ات  درک  مکح  دنتخاس و  ماع  عراش  هب  ياهچیرد  دندرک و  یلاخ  یعـضوم  نادـنز  رد  ات  دومرف  هب  دـندومن  رابخا  لاح  نیا  زا 

عقاو ناعنک  عراش  رب  هنزور  ار  اضق  دیآ  دیدپ  یمارآ  ار  ناینادنز  دنکن و  هیرگ  هدش  لوغـشم  مدرم  ندـید  هب  ات  دـندناشنب  هنزور  نآ  شیپ 
نابز هب  يدـیزو  ناعنک  فرط  زا  هک  يداب  ره  يدرک و  هیرگ  زاـغآ  یتسـشن و  هب  هنزور  نآ  شیپ  رد  فسوی  يدـش  بش  نوچ  دوب  هدـش 

. يداتسرف دورد  ماغیپ و  یتفر  ناعنک  فرط  هب  هک  یمیسن  ره  يدیسرپ و  بوقعی  ربخ  يو  زا  لاح 
دیدـپ هار  رد  یحبـش  هاگان  هداهن ، راظتنا  هار  هب  هدـید  دوب  هتـسشن  یبش  ارم  راز  لاح  داب  يا  نک  هراظن  ایبارم  رای  زاس  راد  ربخ  راز  لاـح  ز 

تفریم نادـنز  فرط  هب  دیـشکیم و  رـس  هار  زا  رتـش  دور ، هیداـب  هار  هب  هک  تساوخیم  راوس  رتـش  رب  یبارعا  هک  دوـب  ناـنچ  نآ  دـمآ و 
هب هدیـشکرد  وا  زا  مامز  رتش  دـش و  هدایپ  دـمآ و  گنت  هب  یبارعا  هّصقلا  درکیمن  نیکمت  وا  دـیچیپیم و  رب  وا  راهم  دزیم و  ار  وا  یبارعا 

نمـس يا  تفگ  درک و  مالـس  فسوی  رب  حیـصف  نابز  هب  داتـسیا و  هب  دوب  اجنآ  فسوی  هک  ياهنزور  شیپ  رد  تفر و  نادـنز  راوید  يوس 
یماغیپ چیه  هدز  تنحم  ریپ  نادب  موریم  ناعنک  هب  رـصم  زا  الاح  مدوب و  هدـمآ  رـصم  هب  ناعنک  زا  یبوقعی  نشلگ  لگ  يا  یبوخ و  نمچ 

راز راز  هتـشادرب  دایرف  شورخ  دینـش . ناعنک  ردـپ و  مان  نوچ  فسوی  یتسرفیم  يربخ  چـیه  هدیـشک  ملأ  هدـید  قارف  ردـپ  يارب  يراد و 
. تسیرگب

رب ات  تساوخ  هدیشک  ياصع  اب  دیسرب  رتش  یپ  زا  یبارعا  هاگان  دروآیم  ناتـسلگ  يوب  حبـص ، داب  زابدروآیم  ناغف  رد  ار  سفق  نابیلدنع 
یبارعا میوگ  نخـس  وت  اب  ات  شاب  ینامز  برعلا  اخا  ای  هک  داد  زاوآ  ع )  ) فسوی دنامورف  یبارعا  قاس  همین  ات  تفرگب  ار  وا  نیمز  دنز  رتش 

ناـعنک زا  تفگ  یئآیم  اـجک  زا  ءیجت »؟ نیا  نم   » تفگ فسوی  یـسرپیم  هچ  وت  دراذـگیمن و  ارم  دوـخ  نیمز  ماهداتـسیا و  نم  تفگ 
مادک رد  وت  رتش  تفگ  فسوی 

ص:74  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
چیه ناعنک  نیمز  رد  هک  دومرف  فسوی  هدیـشچ  ناعنک  راس  همـشچ  زا  بآ  هدـیرچ و  ع )  ) بوقعی لآ  یعارم  رد  تفگ  دوبیم ؟ هاـگارچ 
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دوخ خاـش  قارف  رد  تخرد  نآ  تسا  لاـس  دـنچ  نونکا  دـش و  هتـسسگ  اـههخاش  نآ  زا  یکی  دوب  خاـش  هدزاود  ار  نآ  هک  یناد  یتـخرد 
ربمغیپ ع )  ) بوقعی لاح  تروص  یئوگیم  وت  هک  نیا  تفگ  یبارعا  دنارذگیم  راگزور  دوخ  عرف  يوزرآ  رد  رجـش  نآ  لصا  و  دلانیم ،

هناـخ یهار  راـهچ  رـس  رب  دـیرگیم و  وا  قارف  رد  هک  تسا  یتدـم  وا  دـش و  بئاـغ  هدزاود  نآ  زا  یکی  تشاد  رـسپ  هدزاود  وا  هک  تـسا 
ربخ وا  ناشن  ماـن و  زا  سکچـیه  دـسرپیم و  دوخ  هتـشگمگ  لاـح  زا  درذـگیم  اـههار  نآ  زا  هک  ره  هداـهن  ماـن  نازحـالا  تیب  هتخاـس و 

. دهدیمن
مباییمن ناشن  دوخ  هدشمگ  رای  زمباییمن  ناتسلد  فک و  دش ز  هب  ملد 

يا تفگ  دوزفا و  درد  رب  درد  ربخ  نیا  عامتـسا  ار  فسوی  ناناملـسم ؟ يا  دیآ  راک  هچ  هب  ناهج  ارممباییمن  ناهج  رد  مبلطیم  هچنآ  وچ 
فسوی مور  ناعنک  هب  نآ  زا  دعب  مشورفب و  ار  نآ  ماهدیرخ  اجنآ  بسانم  عاتم  هک  موریم  هیداب  هب  تفگ  يراد  اجک  مزع  اجنیا  زا  یبارعا 

زا مه  دزرایم  رانید  رازه  تسیب  هک  مهد  وت  هب  یتوقای  تفگ  فسوی  مرد  دص  تفگ  يراد  عمط  دوس  دنچ  هلماعم  نیا  رد  هک  دومرف  (ع )
تیاـهن هب  تدرد  هک  تقو  نآ  رد  ناینادـنز  ناروجهم و  ناـبیرغ و  زا  ملوسر  نم  ادـخ  ربـمغیپ  يا  وـگب  ور و  ناـعنک  هب  درگزاـب و  اـجنیا 
شومارف وت  زا  ام  هک  نانچ  رآ و  دای  اعد  هب  ار  ام  رادرب و  زاینیب  ترـضح  هب  عّرـضت  تسد  هدـیماجنا  تیاهن  هب  قارف  زوس  دـشاب و  هدیـسر 

. نکم شومارف  ار  ام  زین  وت  میاهدرکن 
يامن و تبث  لد  قرو  رب  نم  هیلح  تفـص و  نک و  هاگن  نم  يور  رد  اـما  تسین  نتفگ  ماـن  روتـسد  ارم  تفگ  يراد  ماـن  هچ  تفگ  یبارعا 

یلاخ زا  رگا  يامن و  ربخ  ار  تمارک  بحاص  ریپ  نآ  تمالع  نیا  زا  نز و  مقر  رطاخ  هحفـص  رب  نم  يوم  يور و  تفـص  زا  فرح  فرح 
- وت قارف  رد  هک  سب  زا  دوب  هداتفا  هدـید  بآ  رذـگهر  رب  هطقن  نآ  تفگ  مورحم  مولظم  نآ  وگب  دیـسرپ  ماهتـشاد  تسار  هراـسخر  رب  هک 

بیرغ و نیا  مالس  یبارعا  يا  نینچ  نیا  مئاد  دوب  دهاوخ  تسا و  نیا  نم  لاح  دش - وحم  لاخ  نآ  دولاپ - خر  رب  هدید  مرگج ز  نوخ 
ص:75  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یـسرب بوقعی  هدـکتنحم  هب  نوچ  یبارعا  يا  دوب  دـهاوخ  رایـسب  تکرب  دـسر  وا  لد  هب  هک  يداش  زا  ارت  ناسرب  ریپ  نادـب  ریـسا  نیا  ماغیپ 
دنیچرب و سانیتسا  طاسب  زا  ّساوح  تخر  یناویح  سفن  دنیـشن و  ورف  ایند  هماگنه  ياغوغ  درذـگب و  بش  زا  یـساپ  هک  نک  ربص  نادـنچ 

مدامد ياهمغ  هدـنروخ  يا  داب  وت  رب  مالـس  مومغملا  اهّیا  کـیلع  مالّـسلا  يوگب  ور و  وا  هبلک  رد  هب  وت  ددرگ  غراـف  دوخ  دورو  زا  بوقعی 
هلان هیرگ و  زا  ماهدنام  مورحم  وت  تمدـخ  ات ز  هک  دـیوگیم  مولظم  نآ  وگب  مه  مغ و  مه و  عاونا  هب  التبم  بیرغ  زا  مومهملا  بیرغلا  نم 

زا ناتـسب و  نم  زا  یتمیق  توقای  نیا  ایب و  یبارعا  يا  منیـشنن  تغارف  شیاسآ و  شارف  تحار و  طاسب  رب  منیبن  ار  وت  لامج  ات  ماهدوساـین و 
وت دزن  هنوگچ  ناوج  يا  تفگ : یبارعا  تسباجتـسم  دنوادخ  هاگرد  رب  دنمتـسم  ریپ  نآ  ياعد  هک  هاوخرد  یهاوخ  هک  یئاعد  ره  بوقعی 
وا هک  ناجنرم  ار  رتش  نیا  دـنک و  اهر  ار  وت  نیمز  اـت  نک  نوریب  لد  زا  رتش  ندز  هشیدـنا  هک  تفگ  فسوی  تسا  هتفرگ  نیمز  ارم  هک  میآ 

. دینادرگ ربخیب  نم  زا  ارم  داد و  ربخ  نازحألا  تیب  بورکم  نآ  لاح  زا  ارم 
دیود و فسوی  دزن  دـمآرب  نیمز  زا  شیاپ  لاحلا  یف  مدـینارذگرد  رتش  زا  ابـص  داب  زا  مسرپ  وت  ربخ  متفگارم  درک  ربخیب  دوب ، وت  يوب  ات 

یبارعا بقع  زا  فسوی  تفرگرب  ناعنک  هار  هتفرگ  ارف  شکرابم  تسد  زا  توقای  دـیدب و  همه  تسیابیم  هک  اـهناشن  شیور  عاعـش  زا  مه 
یمغ نینچ  هطرو  رد  نم  لد  اـت  يدازن  ارم  لـیحار  یکـشاک  یندـلت  مل  لـیحار  تیل  اـی  تفگیم  تـسیرگیم و  راز  راز  تـسیرگنیم و 

. يداتفین
بـش زا  يرادـقم  ات  درک  ربص  دـمآ و  ناـعنک  هب  یبارعا  سپ  یکـشاک  رمع  همه  دوب  تساوخ  وتیب  نوچیمدازن  رداـم  زو  یمدوبن  زگره 
تفگ دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دیسر  لد  هب  یتحار  ادن  نآ  زا  ار  بوقعی  هّللا  ّیبن  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ  دمآ و  نازحألا  تیب  رد  هب  تشذگب 

. ماهدروآ یماغیپ  تفگ  یئآیم ؟ اجک  زا  یسک و  هچ  هّللا  دبع  ای  مالّسلا  کیلع  و 
منابیرغ و لوسر  نم  تفگ  يراد  هک  مایپ  یتسیک و  لوسر  مایپ  هدنخرف  یپ  خّرف  دـصاق  ابحرم  ؟ مادـک هار  اجک ؟ رای  ربخ ؟ هچ  مدـقم  ربخ 
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دصاق مناروجهم و  کیپ 
ص:76  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

زین نم  ینابیرغ  لوسر  وت  رگا  هک  دروآرب  دایرف  دومن  عامتـسا  تیاکح  نآ  بوقعی  تفگزاب  هّصق  مامت  میآیم و  رـصم  نیمز  زا  مناینادنز 
يا منازحألا  تیب  نکاـس  زین  نم  یناینادـنز  هداتـسرف  وت  رگا  منارجه و  شتآ  هتخوس  زین  نم  یناروجهم  ریفـس  وت  رگا  مناـبیرغ و  قارف  رد 

هچ یناگدژم  هب  دیاشگیم  لد  زا  ترـسح  هرگ  نادب  هک  يدروآ  يربخ  دـسریم و  ماشم  هب  لاصو  يوب  نآ  زا  هک  يداد  ياهدژم  یبارعا 
هدـنب نیرب  گرم  تارکـس  یهلا  تفگ : بوقعی  مراد  یئاـعد  عّقوت  وت  زا  ماهتفاـی  وا  زا  دوب  دوـصقم  هچنآ  هّللا  ّیبـن  اـی  تفگ  یهاوـخیم ؟

نیا ندراذـگ  رد  ماهدومن و  هار  نم  نادـنز  رد  هب  ار  یبارعا  ماهدوب و  نم  ماـغیپ  نیا  ببـس  هک  دـمآ  داـیرف  هب  یبارعا  رتـشأ  نادرگ  ناـسآ 
يا تفگ  یبارعا  تشهب ، ياـههقان  زا  زاـس  ياهقاـن  ار  رتش  نیا  یهلا  هک  دومرف  بوقعی  مرادیم  اـعد  عمط  تسه  یتکرـش  زین  ارم  تلاـسر 

هب ار  وا  هبراقأب و  هلـصوأ  هد و  یـصالخ  دنب  نآ  زا  ار  وا  ایادخ  هنع  قلطأ  مهّللا  تفگ  يوگ  اعد  زین  ار  ینادنز  بیرغ  نآ  يادخ  هدیزگرب 
لاح رد  یکی  ترسح  هیامرس  ناشیا  زا  ندنام  ادج  تسا و  تحار  هیاریپ  ناشیوخ  هب  نتسویپ  زیزع  يا  يامرف  تمارک  یگتـسویپ  ناشیوخ 

تقرافم غیت  هب  تبحص  هتـشر  دندیـشچ و  تداهـش  تبرـش  يو  فیرـش  رظن  رد  شناتـسود  ابرقا و  زا  کی  کی  هک  نک  رظن  البرک  دیهش 
هن يرادلد  هن  دیدیم و  يرای  هن  درکیم  هاگن  فرط  ره  زا  دنام  هب  الب  برک و  نادیم  رد  اهنت  بیرغ و  ترضح  نآ  هک  یتقو  ات  دندیربیم 
زا كانزوس  هآ  درکیم و  دای  ناتـسلد  نادنزرف  نابرهم و  ناشیوخ  دنبلد و  ناردارب  دنمجرا و  نارای  زا  يراسگمغ  هن  تفاییم و  یـسنوم 

. دروخیم ترسح  دوخ  ندنام  اهنت  نازیزع و  ناتسود و  نتفر  رب  دروآیمرب و  مرگ  هنیس 
تداعـس یهز  دـنتفر  نیرب  مه  دـنتفر  وـچ  دنتـسیز و  هب  دـنتفر  نیـشنمه  ناراـی  هک  فـیح  رازه  دـنتفر  نینزاـن  ناـفیرح  هـک  نآ  زا  غـیرد 

: درک تاجانم  دنامب  اهنت  نیسح  ماما  نوچ  هک  دناهدروآ  درد  مغ و  اب  هک  نالدبحاص 
هب نادرگرس  اهنت و  ماهدنام  ایادخ  دوخ  راید  رای و  زا  رود  هتشگ  هتـشک  ترـسح  هب  ادیرف  امومهم  ترـص  یهلا  ادیحو  امومغم  فطلا  لیتق 

دوخ راک 
دندیدب ار  وا  یناریح  یبیرغ و  یسکیب و  یئاهنت و  دندینش و  ماما  نخس  نوچ  تلالج ، و  تراهط ، تارجح  تامّظعم  تلاسر و  تیب  لها 

دمآرب و ناشیا  ياهلد  زا  تنحم  دود 
ص:77  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب تریح  هماج  شرهاوخ  هاتبأ و  او  هک  دولآیم  لد  نوخ  هب  هرهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  داتفا  ناگزیکاپ  نآ  ناـج  رد  مغ  شتآ 
ورف تایح  راـسخاش  زا  تیـالو  نشلگ  نبلگ  راـسخر  لـگ  اـغیرد  هک  دـیلانیم  شمرتحم  مرح  هاـخأ  او  هک  دزیم  كاـچ  ترـسح  تسد 

دهاوخ نم  قرف  رب  یمیتی  رابغ  رادغ  راگزور  تسد  هک  سوسفا  هک  دیرازیم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  شدنبلد  دنزرف  تخیر ، دـهاوخ 
نآ رب  یمحریب  همه  نآ  اب  ار  لد  تخـس  ناـهج  دـمآیم و  محر  ناـمولظم  نآ  لاـح  رب  يراـّبج  دوجو  اـب  ار  هشیپ  اـفج  هناـمز  تخیر و 

. تفگیم ترسح  نابز  هب  کلف  تخوسیم  لد  نامورحم 
: درکیم هلان  زاین  يور  زا  نیمز  دش  هتسسگ  تلود  هتشر  هک  اترسح  اودش  هتسکش  تبیصم  راب  لما ز  تشپ 

هک دومرفیم  ربص  هب  دادیم و  یّلـست  ار  تیب  لها  ع )  ) نیـسح ماما  دنکیم  راکمتـس  رهد  هک  رگن  اغوغدنکیم  راّدغ  ملاع  هک  نیب  دادـیب 
. تسا تاجن  رد  دیلک 

ندید اهرازآ  میئل و  نوعرف  زا  وا  نتخیرگ  میلک و  یـسوم  ینادرگرـس  اما  جرح  رد  ثداوح  زا  یتسه  هک  ياجرفلا  حاتفم  ربّصلا  نک  ربص 
ندنام روجهم  ماش و  ماکح  يافج  زا  ع )  ) نیسح ماما  رارف  دراد و  مامت  يراهتشا  شیب  مک و  زا  میالمان  نانخـس  ندینـش  شیوخ و  موق  زا 

لحم رد  الب  برک و  عاونا  هب  تّما  یئافویب  زا  ندش  التبم  البرک و  يارحـص  رد  ینادرگرـس  مالـسلا و  هیلع  دوخ  راوگرزب  ّدج  ترایز  زا 
. دراد یناکم  هتکن  ره  یتقو و  نخس  ره  تفای  دهاوخ  ریطست  تمس  ریرحت و  مقر  باتک  نیا  نیزا  دوخ 
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( مالسلا هیلع   ) ربمغیپ بوّیا  يالتبا  نایب 

هک تمعن  رکشل  يرآ  روکذم ، اهنابز  همه  رب  الب  رد  وا  ربص  تسا و  روهـشم  بّویا  هّیلب  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  ناربمغیپ  زا  رگید 
نارادایند يا  دیامرف  لوزن  اجنآ  رد  دیوج و  نایانـشآ  هیواز  دیایب  هک  تنحم  هاپـس  هعیلط  دـیآ و  دورف  ات  دـبلط  ناگناگیب  هاگرد  دـسر  رد 

تسا روطسم  يوامـس  بتک  زا  یکی  رد  تسا  رتشوخ  روش  تمحز و  ار  امـش  ناراداوه  ناتـسود و  يا  تسا  روخ  رد  وس  تمعن و  ار  امش 
هنیزخ نامسآ  هک  دینادب  مدآ  نادنزرف  هک 

ص:78  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ياههنیـس رادقم ، تمیق و  اب  ياهرهوگ  ندعم  هوک  تسا و  رادبآ  ياهرد  ياج  ایرد  تسا  ناملغ  روح و  هنازخ  تشهب  تسا و  ناگتـشرف 

انأ هک  مرادیم  تسود  هتـسکش  لد  نم  تسا و  یگتـسکش  الب  رد  مغ  هودنا و  هنازخ  نم  ناتـسود  ياهلد  تسا  مدـق  رارـسا  نزخم  رارحا 
. نیزح بلق  ّلک  ّبحی  هّللا  ّنا  هک  مرآ  دورف  ّتبحم  ماقم  هب  ار  نانک  هودنا  نم  تسا و  هودنا  موجه  تنحم  رد  مهبولق  ةرسکنملا  دنع 

تدیابیم وا  لصو  ياود  رگ  هاوخدرد  هاوخدرد و  هاوخدرد و  هار  درد  درد و  هار  دراد  هک  ره  هاوگ  دشاب  وا  لاح  رب  وا  زوس 
مالغ دـصراهچ  تشاد و  رـسپ  هدزاود  دوب  هدرب  رـس  هب  تمعن  رد  لاس  لهچ  تنحم  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  روبـص  بّویا 

. رادهویم هدیسر  ناتخرد  اب  همه  تشاد  ناتسوب  غاب و  لهچ  رتش و  راطق  دنفسوگ و  همر  اب  کی  ره  دندوب  يو  فّرـصت  رد  نابراس  نابش و 
هب تمعن  ددرگ  بلقنم  وت  لاح  هک  هدش  مکح  الاح  ینارذگیم  تمعن  رد  هک  دش  یتدم  بّویا  يا  هک  دـمآ  يو  دزن  نیما  لیئربج  يزور 

. دنز همیخ  تدوجو  کلم  رد  يرامیب  ددنبرب و  تخر  یتسردنت  دیایب  یشیورد  دورب و  يرگناوت  دوش  لّدبم  تنحم  هب  تحار  تمقن و 
. میداد رد  اضق  هب  نت  ام  تسا  نیا  تسود  ياضر  نوچ  دوبن  یکاب  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  بویا 

ابیز و تیاغ  هب  تسا  بولطم  نوچ  دـسر  تسود  زا  هچ  ره  اپرید  رید  نیا  هباتک  رب  تسا  ّطـخ  اـضق  رب  داد  اـضر  هکنآ  تسیز  هدوسآ  هک 
. تسا وکین 

تسود تسد  دیآ ز  هک  رادبآ  ناکیپ  تسا  تمحر  ناراب  هدشلد  ناقشاع  رب 
دومرفیم هظعوم  ار  سلجم  نارـضاح  هداهنزاب  تّوبن  بارحم  هب  تشپ  دوب و  هدرازگ  دادماب  زامن  يزور  ات  دوبیم  الب  رظتنم  یتّدـم  بویا 

دنار ورف  ایرد  هب  ار  اههمر  یمامت  دمآ و  دورف  هوک  زا  یلیس  بّویا  يا  هک  دمآرد  رد  زا  نانابش  رتهم  دمآرب و  دجسم  رد  يدایرف  هاگان  هک 
رب رگا  یتخاس و  ارحـص  يدز  هوک  رب  رگا  هک  دش  ادیپ  یمومـس  هّللا  ّیبن  ای  هک  دیـسر  رد  نانابراس  زا  یکی  هک  دوب  تیاکح  نیا  رد  نابش 

دمآ و دیدپ  ياهقعاص  بویا  يا  هک  هدرک  كاچ  هماج  دمایب  نابغاب  درک  كاله  ار  همه  دیزو و  نارتش  رب  يدرک  اّیرث  يدـیزو  دیـشروخ 
نابز رب  قح  رکذ  دینشیم و  نانخس  نیا  مالسلا  هیلع  بویا  تخوس  هب  ار  ناتخرد  مامت 

ص:79  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ینامهم هب  رتهم  ردارب  هناخ  رد  ترـسپ  هدزای  يادخ  ربمغیپ  يا  هک  نانکهحون  نانز و  هنیـس  رب  گنـس  دمآرد  نادنزرف  کباتا  هک  دناریم 

هرهچ رب  انف  رابغ  ار  همه  تفرگورف و  تسد  رد  هساک  ار  یـضعب  ناهد و  رد  همقل  ار  یـضعب  دمآ  دورف  ناشیا  رب  هناخ  فقـس  دـندوب  هتفر 
یکاب تفگ  داتفارد و  هدجس  هب  تفایرد و  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  بویا  دبای  الیتسا  بویا  رب  هک  تساوخ  هیرگ  هلان و  فیرح  تسشن  تایح 

مراد زیچ  همه  مراد  ار  وا  نوچ  تسین 
یبقع هب  هن  ییند  هب  هن  دشابن  چیه  رگا  دیابن  چیه  مرگد  مراد  همه  مراد  وت  نوچ 

ياج وا  كرابم  ندـب  رد  مرک  رازه  راهچ  هک  هدـمآ  ربخ  رد  ات  داهن  يو  هب  يور  يرامیب  الب و  عاونا  دـنتفر  نادـنزرف  لانم و  لاـم و  نوچ 
چیه ناـبز  لد و  زج  دـندنکفا و  يو  بلاـق  راوید  رد  هنخر  هدروآ  نوخیبـش  ـالب  نادزد  « 1  » دندروخیم ار  وا  فیرـش  ياضعا  دـندرک و 

یتسرد هب  « 2  » ُّرُّضلا َِینَّسَم  یِّنَأ  هک  دروآرب  دایرف  مالسلا  هیلع  بویا  دندرک  يو  نابز  لد و  گنهآ  نامرک  دنامن  تمالس  هب  رگید  يوضع 
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هک دنراد  وت  تفرعم  هنازخ  ّتبحم و  هناخ  دصق  نونکا  مدرکیم  ربص  دنتـسکشیم  نم  مسج  مسلط  رکـشل  نیا  ات  هک  دیـسر  جـنر  ارم  هک 
دنزاس فرطرب  يوگ  تفگ و  زا  هک  دـناهدرک  هیعاد  تسا  تاجانم  رازفاتسد  هک  ار  نابز  دـننک و  جارات  ار  نآ  هک  دـنهاوخیم  تسلد و 

. ینانابرهم رتنابرهم  وت  نیمحارلا  محرا  تنأ  يامرف و  یتمحر 
انث ياج  نابز  تسرهم و  نزخم  لد  امرف  یمحر  تست  نآ  زا  ود  ره  نیو 

دوب بویا  داهن  رد  مرک  رازه  راهچ  زیزع  يا  تشاد  ینازرا  يو  هب  نآ  فاعضأ  هب  دوب  هتفرگ  يو  زا  هچنآ  دیشخبب و  بویا  رب  هناحبس  قح 
اب دوـجو  هلاوـح  رازگهنـس  ریت  راکـش و  ناـج  هبرح  ناتـسناج و  هزین  نار و  هب  غـیت  رازه  ود  تسیب و  زین  ـالبرک  هاـش  درک  ربـص  نآ  ملا  رب 

سکچیه زا  دیلانن و  هدیشوپ ، یئابیکش  هرز  دیشک و  يور  رد  ربص  رپس  نامه  هدرک  شدوج 
______________________________

اب یفانم  یهلا  شیامزآ  نینچ  تسا  نانآ  داشرا  ریـسم  رد  مدرم  اب  ندش  کیدزن  ادخ و  ياهنامرف  غیلبت  هک  تلاسر  فادها  ساسا  رب  (- 1)
رما نینچ  هک  تسنآ  رهاـظ  تسا و  هدرک  لـقن  ار  بلطم  نیا  فیعـض  ربـخ  تروـص  هب  مه  مرتـحم  فـّلؤم  دـشابیم و  هیلاـع  فادـها  نآ 

(. یقیقع . ) دشاب هتشادن  یملع  رابتعا  یعدق و  تّحص و 
.83 ءایبنألا ، هروس  (- 2)

ص:80  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
موق نایم  نم و  نایم  یموق  نیب  ینیب و  نک  مکح  ایادخ  مکحا  بر  هک  درکیم  تاجانم  دربن و  تّزع  ترضح  هب  زج  هانپ  درکن و  هثاغتـسا 

تمرح دنتشاذگ و  ورف  ارم  سپ  مدمآ  ناشیا  نخس  هب  نم  ایب و  هک  دنتفگ  غورد  نم  هب  نایفوک  ینعی  ناشیا  هک  ینولذخ  ینوبّذک و  نم و 
ریشمش دناهدیشک و  يور  رد  یمشچ  خوش  تحاقو و  رپس  منیبیم  دنتـشادن  هاگن  ار  ارهز  همطاف  مردام  یـضترم و  مردپ  یفطـصم و  مّدج 

هدرک ام  هنیکیب  هنیس  هلاوح  یمحریب  تیعطق و 
راک مرادـن و  هراچ  ربص  زج  هب  الاح  سرپم  هک  مدیـشک  هّصغ  ملا و  نادـنچ  نایماش ، یئاـیحیب  زا  وسرپم  هک  مدیـشچ  درد  حدـق  نادـنچ 

مراذگیم یلاعت  هناحبس و  قح  هب  ار  دوخ 
دوخ راک  مراذگیم  وا  اب  تسوا  نآ  زا  راکدوخ  راکفا  لد  لاح  قح  هب  زج  میوگن  نم 

مالسلا امهیلع  ییحی  ایرکز و  يالتبا  رکذ 

فعض یهلا  هک  درک  تاجانم  یلاعت  هناحبس  قح  اب  ایرکز  نوچ  هک  دناهدروآ  دراد . مامت  يراهتـشا  ایرکز  ییحی و  يالتبا  ایبنا  هلمج  زا  و 
وت هک  يدـنزرف  دوخ  کیدزن  زا  ارم  شخبب  سپ  « 1  » ِیُنثِرَی اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  دش  یلوتـسم  نم  رب  يریپ  یتسـس  تفرگ و  تّوق  نم 
رد ار  وا  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  دوب  سرتادـخ  تیاغ  هب  ییحی  داد و  يو  هب  ار  ییحی  یلاعت  قح  دراد  تسود  ار  وت  وا  يراد و  تسود  ار  وا 
زا ییحی  يا  هک  دـنتفر  ایرکز  هناخ  رد  هب  هلحم  ناـکدوک  دوب  هلاـسهس  هک  یتقو  رد  هک  دـناهدروآ  دومرف  ینازرا  تمکح  ملع و  یکدوک 

بعل وهل و  وغل و  تهج  هب  هدـشن و  هدـیرفآ  يزاب  يارب  ام  انقلخ  بعلل  ام  هک  داد  باوج  هناخ  نورد  زا  مه  مینک  يزاب  ات  يآ  نوریب  هناخ 
يدرک عامتـسا  يزیچ  تمایق ، لاوحا  زا  نوچ  هک  دوب  ياهبترم  هب  یـسرتادخ  یمهف و  ّتقد  یبلق و  ّتقر  ار  ییحی  میاهدماین و  ملاع  نیدـب 
هدنـسب کشخ  نان  هب  اهماعط  زا  هدومن و  تعانق  یـسالپ  هب  اهـسابل  زا  يدـمآ  زاورپ  رد  شحور  غرم  يدـش و  برطـضم  شلد  لاحلا  یف 

. دوب هدرک 
______________________________

.6 هیآ : میرم ، هروس  (- 1)
سب ینابز  لد و  ملاع  ود  ردار  ام  قح  رکذ  قوش و  یپ  زا  ص:81   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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عرش ماکحا  هلمج  رب  یگلاس  هد  رد  دوب و  هدرک  ظفح  ار  تاروت  یگلاس  راهچ  رد  سب  ینانمین  یقلد و  هنهکناهج  لها  سابل  ماعط و  زو 
نیمه دوب  هتخیر  ورف  شکرابم  هراسخر  زا  تسوپ  تشوگ و  هک  دوب  هتسیرگ  نادنچ  تلزنم  تردق و  نینچ  تبتر و  نانچ  اب  هتفای  فوقو 
هظحل ره  دوب و  هداهن  يو  هدـید  بآ  ّرمم  رب  هنیمـشپ  هراـپ  ود  تقفـش  رـس  زا  يدـمایب و  شرداـم  سپ  دوب  هدـنام  ناوختـسا  یپ و  گر و 

. يداهن ياج  هب  زاب  يدرشفب و  ار و  نآ  یتشادرب 
هک مدرک  بلط  يدنبلد  درب و  نوریب  نم  هنیس  زا  رورـس  دنزرف  نیا  دشاب  نم  هنیـس  رورـس  هک  متـساوخ  يدنزرف  یهلا  تفگ  ایرکز  يزور 

یلو دنزرف  نم  زا  وت  هک  دیسر  باطخ  مرادن  وا  يراز  هیرگ و  لمحت  رگید  داهن  مناج  رب  انع ، غاد  هشوگرگج  نیا  دوب  يداش  وا  زا  ار  ملد 
قشع ملاع  رد  قوش  ملع  دندرتسگ و  هب  تبحم  طاسب  هک  زور  نآ  دشاب  ندیـشک  تنحم  راب  ندیلان و  نتـسیرگ و  ایلوا  تفـص  و  يدیبلط ،

دندیـشاپ و ادخ  هار  ناورهار  ایلوا و  ایبنا و  لد  نیمز  رد  يدیماان  ترـسح و  مخت  دندز و  رد  شتآ  ار  اهتحار  اهدارم و  همه  دندرک  ياپرب 
زونه ایرکز  يارهز  تبرـش  ناقـشاع  نابحم و  ياذـغ  تسا و  رهق  تبرـض  رب  تبحم  هار  يانب  دـنداد و  شرورپ  الب  ناراب  هودـنا و  بآ  هب 
اـضر مدق  هب  ار  الب  دنب و  رد  تمه  نایم  دنربزاب  مینود  هب  متـس  هراپ  مدق  ات  قرف  زا  ارت  دـنهن و  قلح  رب  افج  غیت  ار  ترـسپ  ات  شاب  ییاجک 

. ربم نامرد  مان  رگید  هتخاس  ام  درد  اب  يامن و  لابقتسا 
نینچ اب  ارت  دشخب  رگد  یناج  نامز  ره  وا  شتآ  نکم  نامرد  ار  درد  زاسم و  مهرم  ار  هتسخ  وت  دهاوخیم ز  درد  یگتسخلد و  ادخ  نوچ 

ياهملک یهلا  تابوقع  زا  اّیرکز  يدوب  رضاح  هک  یسلجم  رد  هک  دوب  ياهبترم  هب  ییحی  فوخ  هّصقلا ! نکم  ناویح  همـشچ  ثیدح  شتآ 
ياهّمـش باب  نآ  زا  رگا  دوبن و  ینّابر  دیعو  فوخ و  تایآ  عامتـسا  تّوق  ار  ییحی  هچ  يدرکن  یهانتمان  تمحر  راثآ  حرـش  زج  یتفگن و 

دوخ ییحی  دیدن و  ار  ییحی  درک  هاگن  تسار  پچ و  زا  دمآرب و  ربنم  يالاب  هب  ایرکز  يزور  يدیسر  کیدزن  تکاله  هب  هیرگ  زا  يدینش 
رظن هب  ییحی  نوچ  هدیچیپ  دوخ  رد  یمیلگ  دوب و  هتسشن  ینوتس  سپ  رد 

ص:82  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب زج  درذگن  اجنآ  زا  سکچـیه  نابـضغ  نآ  مان  شتآ  زا  تسا  یهوک  خزود  رد  تفگ  دـنکفارد و  یهلا  دـیعو  زا  ینخـس  دـماینرد  يو 
هک درکیم  دایرف  داهن و  نوریب  دجـسم  زا  مدق  دنکفیب و  شود  زا  میلگ  تسجرب و  دینـشب  هملک  نیا  هک  ییحی  يادخ  فوخ  زا  نتـسیرگ 
زا ات  درکیم  هلان  دزیم و  هرعن  دـشاب  يو  ياوأم  ناسفت  هوک  نآ  دوب و  يو  ياج  نابـضغ  هک  سک  نآ  رب  ياو  نابـضغ  لخد  نمل  لـیولا 

ترـسپ هک  متـسنادن  نم  تفگ  ار  ییحی  ردام  تفر  هناخ  هب  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  ایرکز  تفر  نوریب  ات  درکیم  دایرف  داهن و  نوریب  اـپ  رهش 
زا ات  ایب  تسا  هداهن  ارحص  هب  ور  هک  ماهدینش  تفر و  نوریب  دجسم  زا  هنهرب  ياپ  رس و  وا  مدرک  نایب  دیعو  زا  هّمش  کی  تسا و  دجسم  رد 

مدق هب  ارحص  تشد و  هوک و  زور  هنابـش  دندش و  ناور  رـسپ  بقع  زا  ردام  ردپ و  سپ  دتفا  یهاچ  رد  يدوخیب  زا  هک  ادابم  میورب  وا  یپ 
. دندینشن وا  يربخ  دندیدن و  ییحی  زا  يرثا  چیه  دندومیپ  بلط 

ییحی ربخ  يو  زا  دندیـسر  ینابـش  هب  مراـهچ  زور  حابـص  يدـش ؟ ارچ  لدیب  لـبلب  مشچ  ناـهنپ ز  ؟ يدـش اـجک  اـهناج  هقیدـح  نبلگ  يا 
ار وا  هک  تسا  زور  هنابـش  هس  اـم  هدـمآ و  نوریب  رهـش  زا  هنهرب  اـپ  رـس و  يادـخ  فوخ  زا  دـنتفگ  تسا  هداـتفا  هچ  ار  وا  تفگ  دندیـسرپ 

نوریب يراز  هلاـن  هوـک  نیا  زا  هک  تسا  بش  هس  اـما  ماهدـیدن  ار  وا  مه  نم  تفگ  نابـش  میاهتفاـین  وا  زا  يرثا  يربـخ و  چـیه  میبـلطیم و 
دنرابیم هدید  زا  بآ  هداهن  هلان  نآ  رب  شوگ  دناهدنامزاب  ارچ  زا  هلان  نآ  ببس  هب  نم  نادنفسوگ  هک  دیآیم 

يور ردام  ردـپ و  تسا  ییحی  هلان  ناشن  نیا  تفگ  اّیرکز  دـیآ  شورخ  رد  هلان  نآ  دونـشب  هک  ره  هکراز  میرگب  نانچنآ  رای  تقرف  زوس  ز 
شمشچ بآ  زا  هاگهدجس  كاخ  هک  هتسیرگ  نادنچ  هداتفا و  هدجس  هب  ياهشوگ  رد  دید  ار  ییحی  دیسرب  رتدوز  ردام  دنداهن  فرط  نادب 

کلم هک  درک  لایخ  تشاد  مه  رب  هدـید  ییحی  تفرگ  رانک  رد  هتـشادرب  لگ  كاخ و  نایم  زا  ار  ییحی  رـس  تسـشن و  هب  ردام  هدـش  لگ 
منک و لـصاح  یلحب  ناـشیا  زا  هک  هد  مناـما  نادـنچ  مراد  ریپ  رداـم  ریپ و  ردـپ  لـیئارزع  يا  تفگ  هدـمآ  يو  حور  ضبق  هب  تسا  توملا 

دید ار  ردام  درک  زاب  هدید  ییحی  تست  ردام  تسین  لیئارزع  ردام  ناج  يا  هک  دـمآ  شورخ  رد  شردام  مرآ  تسدـب  ناشیا  زا  يدونـشخ 
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شردام دزیرگب  هک  تساوخ  تسجرب و 
ص:83  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تلاـح نیا  رد  يآ  هناـخ  هب  نم  اـب  هک  ياهدروـخ  نم  ناتـسپ  زا  هک  يریـش  تمرح  هب  ییحی  يا  تفگ  تفرگ و  تسد  رب  كراـبم  ناتـسپ 
دنتخپ سدـع  شآ  يردـق  دوب  هدروخن  ماعط  ییحی  هک  دوب  زور  هنابـش  هس  دـندرب و  هناخ  هب  ار  ییحی  مامت  هغلاـبم  هب  دیـسرب و  زین  اـّیرکز 

هک يدرک  شومارف  ار  نابـضغ  رگم  ییحی  يا  تفگ  دمایب و  ياهدنیآ  هک  دید  باوخ  رد  دومرف  باوخ  لیم  دومن و  لوانت  يرادقم  ییحی 
دوب و هدرکن  هاـنگ  رمع  تدـم  رد  هک  موصعم  ییحی  داـهن و  ارحـص  هب  ور  زاـب  تسجرب و  هدـش  رادـیب  ییحی  یتـفخ  هب  يدروخ و  هب  ریس 

لالجلا وذ  فوخ  زا  لاح  نیا  دوجو  اب  هدرواین  رطاخ  هب  یهانگ  هشیدنا 
دنونـشب ار  نآ  رـشحم  لها  هچنانچ  دنک  ادن  يدانم  راب  ود  ربکا  ضرع  زور  رد  هک  دناهدروآ  « 1  » لان وچ  هلان  زا  دـش و  یئوم  وچ  هیوم  زا 

هدیـشیدناین تسا و  هدرکن  هانگ  زگره  هک  ار  ام  هدنب  نیا  دینیبب  دینک و  هراظن  دـیئاشگب و  اههدـید  رـشب  رـشعم  يا  هک  دـنز  ادـن  لوا  تبون 
رـشحملا لها  ای  دننز  ادـن  هراب  رگید  دـننکفا . شیپ  رد  رـس  تلاجخ  زا  همه  ناراکهنگ  درذـگیم  هک  دـننیبب  ار  ییحی  دـننک  هاگن  نامدرم 

تمکح هک  دناهتفگ  املع  درذگیم  ادـخ  لوسر  رتخد  هک  نانز  مه  نادرم و  مه  دـیناباوخ ! ورف  اههدـید  رـشحم  لها  يا  مکراصبأ  اوّضغ 
چیه هک  دیآرد  تاصرع  هب  یتفـص  هب  ارهز  همطاف  هک  تسا  نآ  ببـس  دنمرحمان  ناشیا  هک  تسا  نآ  هن  دـنهن  مه  رب  مشچ  نانز  هکنآ  رد 
یلع دولآنوخ  همامع  پچ و  شود  رب  نیسح  دولآنوخ  نهاریپ  تسار و  شود  رب  نسح  دولآرهز  هعارد  دشابن  نآ  ندید  تقاط  ار  سک 
هیرگ تشهب  ناروح  دـنتفارد  اهیـسرک  زا  ایبنا  دـنیآرد  هلان  هب  هکئالم  هک  دـشورخ  هب  درد  هب  نانچ  دروآ و  شرع  هب  يور  هتفرگ  تسد  هب 

دّیس شیپ  نانک  شورخ  لیئربج  سرب  نم  دایرف  هب  هدب و  نم  داد  یهلا  دیوگ  دنز و  شرع  میاوق  زا  ياهمئاق  رد  تسد  همطاف  دننک و  زاغآ 
ار رهق  يایرد  دولآرهز  هماج  دولآنوخ و  هقرخ  اب  هدـمآ  شرع  ریز  هب  همطاـف  هّللا ! لوسر  اـی  هک  دـیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ملاـع 

هب هدمآ  دورف  ربنم  زا  ملاع  دّیس  تسا . میظع  رطخ  یباین  رد  رگا  دروآرد  جوم  رد  هک  تسا  کیدزن 
______________________________

. تسا یلاخ  نایم  ین  ینعی  رامزم  لان  (- 1)
ص:84  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تسا ندیـسر  دایرف  زور  زورما  ردپ  زیزع  يا  ردپ و  تسود  يا  هدیدنـسپ  دنزرف  يا  هدید و  رون  يا  همطاف و  يا  : » دیوگ دیآ و  شرع  ریز 
ار ناـمولظم  نم  نتـشاذگورف  زور  هن  تسا  نتـشادرب  زور  زورما  نتخادـگ  زور  هـن  تـسا  نتخاوـن  زور  زورما  ندیـشکرب و  داـیرف  زور  هـن 
دزوسیم و مرگج  منیبیم  نیـسح  دولآنوخ  نهاریپ  منک  هچ  ردـپ  يا  دـیوگ  همطاف  ینکیم ؟ تعانـش  ار  ناملاظ  وت  منکیم و  تعاـفش 
هب ایادـخ  وگب  رادرب و  ار  دولآنوخ  نهاریپ  ردـپ  ناج  يا  هک  دـیامرف  تانیاک  دیـس  دوشیم  بابک  ملد  مرگنیم  نسح  دودـنا  رهز  هعارد 

لولم ناشیا  هعقاو  زا  هتشاک و  لد  هعرزم  رد  ناشیا  ّتبحم  مخت  هتشاد و  تسود  ارم  نادنزرف  هک  ره  هک  نیـسح  هتخیر  قحان  هب  نوخ  قح 
یصاع سلفم و  شیورد  رازه  رازه  میور  وا  زا  رتکیدزن  هب  هک  ردپ  ناج  ایب  شخب  نم  هب  ار  وا  هانگ  هتسیرگ  ناشیا  تبیصم  رد  هتـشگ و 

وت مهن  فک  رب  دولآكاخ  يوسیگ  نم  ات  ریگ  تسد  رد  دولآنوخ  هماج  وت  میور  اجنآ  هتسشن  ام  راظتنا  رد  دناهتسب و  ام  رد  اهلد  سکیب 
تمحر نم  تّما  ناراکهانگ  ناگراچیب و  رب  نیمحارلا  محرا  هک  دوب  ات  منکیم  تعافش  هتسکش ، نادند  اب  نم  ات  نکیم  هلان  هتسخ  لد  اب 

«. 1 « » دنک
دیدن سک  یهاوخرذع  ناس  نیدب  ار  تّما  چیهرشح  هب  دهاوخ  نایصاع  هانگ  رذع  مرک  زا 

نآ کلم  هک  دوب  نآ  ببـس  ار  ییحی  لتق  اّما  دـیدن  سک  یهانپ  رتهب  نیا  زا  ملاع  رد  هک  نآ  زدـیما  يور  شهگرد  يوس  دـنرآ  ناـمرجم 
رهوش هب  ار  دوخ  رتخد  هک  تساوخیم  دوب  هدـش  ریپ  دوخ  هلیمج و  تیاـغ  هب  تشاد  يرتـخد  رگید  رهوش  زا  نز  نآ  دوب و  ینز  ار  ناـمز 

هیناز نآ  تفرگ و  ینعم  نآ  كرت  کـلم  تسا  مارح  وت  رب  رتخد  نآ  هک  دومرف  ییحی  درک  ترواـشم  ییحی  اـب  باـب  نیا  رد  کـلم  دـهد 
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کلم دروآرد  هولج  هب  وا  رظن  رد  هتسارایب  ار  رتخد  دوب  دوخیب  تسم و  کلم  هک  يزور  ات  درک  ربص  دیجنر و  هب  تروص  نیا  زا  رجاف .
______________________________

. ثیدح نتم  هن  دشاب  ّفلؤم  لاحنابز  شیورد  هملک  دسریم  رظن  هب  (- 1)
ص:85  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ییحی نتـشک  هب  کلم  تسا  ییحی  لتق  نم  رتخد  ياهبریـش  هچ  یـشکن  ار  ییحی  ات  دوشن  رّـسیم  تروص  نیا  تفگ  شنز  درک  رتخد  دصق 
رد شرـس  ات  درک  رما  کلم  دـیورن  هایگ  رگید  دزیر  نیمز  رب  ییحی  نوخ  زا  ياهرطق  رگا  دـنتفگ  دـش  ربخ  ار  تقو  ياـملع  دومن  تراـشا 

هوعدلا باجتسم  شردپ  هک  تفگ  کلم  نابّرقم  زا  یکی  دنداتسرف  ییحی  بلط  هب  ناسک  سپ  دنزیر  یهاچ  رد  ار  نوخ  نآ  دنرب و  تشط 
دننک لمع  هویـش )  ) بجوم نیدـب  هک  درک  مکح  کلم  دـنکن  دـب  ياعد  دوخ  دـنزرف  هدنـشک  رب  اـت  دـیناسر  لـتق  هب  دـیاب  ار  وا  لوا  تسا 

زا وا  دندرک و  ایرکز  دصق  دنتسبرب  دندیشکب و  يو  يولهپ  زا  ار  ییحی  دندوب  زامن  رد  رسپ  ردپ و  دندمآرد  اّیرکز  هناخ  هب  کلم  نارکاچ 
هب دـندوب  ایرکز  يافق  رد  هک  اهنآ  دـندرب  کلم  رـصق  رد  هب  ار  ییحی  یهورگ  دـندش و  ناور  وا  بقع  رد  یعمج  درک و  رارف  ناشیا  شیپ 
يو نورد  هب  اـیرکز  دـش و  هتفاکـش  درک  تخرد  نادـب  تراـشا  دوب  یتخرد  عضوم  نآ  رد  دـش  تقاـطیب  اـیرکز  دندیـسر  کـیدزن  يو 

تروص هب  ار  سیلبا  دندیـسر و  رد  راّفک  دمآ و  مهارف  تخرد  تشادـب  تخرد  نوریب  رب  تفرگ و  ار  ایرکز  يادر  هشوگ  سیلبا  دـمآرد ،
رد درم  نآ  تفگ  يو و  هب  درک  تلالد  ار  ناشیا  سیلبا  دش ؟ اجک  تفریم  ام  شیپ  يدرم  تفـص  نیدب  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دـندید  يریپ 

ار وا  تفگ  میرآ  نوریب  تخرد  نایم  زا  ریبدت  هچ  هب  ار  وا  ریپ  يا  دنتفگ  دومن  ناشیدـب  یناشن  هب  ار  ادر  هشوگ  تسا و  تخرد  نیا  نورد 
رـس ود  هّرا  ات  داد  میلعت  درک و  ناوتیم  كاله  ار  وا  زین  اـجنیا  مه  تفگ  ناطیـش  مینک  كـاله  هکنآ  يارب  دـنتفگ  دـیروآیم  نوریب  ارچ 

هک ینکن  یهآ  یلانن و  ات  ناه  هک  دیسر  ایرکز  هب  ادن  یبیغ  تاقدارس  زا  دنربب  مینود  هب  هک  دنتساوخ  هداهن  تخرد  رس  رب  دندرک و  رضاح 
قرف رب  هّرا  نوچ  سپ  میراذـگب  دوهـش  هرجح  رد  ار  وت  ام  دـننک و  نوریب  دوجو  يارـس  زا  تنانمـشد  مینک  وحم  نارباص  هدـیرج  زا  تمان 

. دنزیریم وت  ّتبحم  يوک  رس  رب  نم  نوخ  هک  رکش  رازه  ایادخ  تفگ  دیسر  ایرکز 
مینود هب  ار  وا  هک  تقو  نآ  رد  دزن ، یهآ  درک و  ربص  میاوت  قشع  دیهش  يراب  هک  رکـش  رازهكاب  هچ  دنتـشک  رگا  ار  ام  وت  قشع  مرج  هب 

نآ هک  يدروآرب  قشع  هرعن  يو ، ياضعا  يازجا  زا  يوزج  ره  یهاوخیم  هچ  هک  يدرک  لاؤس  وا  زا  یسک  رگا  دندیربیم 
ص:86  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

چیه زا  دبایرد  الب  تّذـل  هک  ره  يرآ  دـنکیم  دـنویپ  هراب  رگید  دـنربیم و  هراپ  ود  هب  ارم  دـنناریم و  ار  هّرا  نیا  تمایق  ات  هک  مهاوخیم 
. دباتنرب يور  یتقشم  یتنحم و 

دناد اجک  یسک  هدیشچانیناهنپ  تسا  یتّذل  الب  رد 
مه هک  دیسر  رد  نامرف  دندیـسر  هاگرد  هب  نوچ  دندرب  کلم  دزن  ار  ییحی  هک  یعمج  اّما  دناد  اود  زا  رتهب  ار  درددبای  الب  تّذل  وا  هکنآ  و 

یتشط رد  ار  وا  كرابم  رـس  دندروایب و  ار  مولظم  موصعم  ییحی  راکافج  نالد  نیگنـس  نآ  دـیرادرب  ار  وا  رـس  دـیناسر و  لتق  هب  نوریب  رد 
ای ار  یلباب  رصّنلا  تخب  هناحبـس  قح  دمآ و  شوج  هب  هاچ  نآ  رد  نوخ  نآ  دنتخیر  یهاچ  رد  دش  عمج  تشط  نآ  رد  هک  ینوخ  دندیرب و 

. تسشن ورف  شوج  زا  نوخ  نآ  ات  تشک  هب  ار  لیئارسا  ینب  هورگ  زا  سک  رازه  داتفه  ات  تشامگ  ناشیا  رب  ار  یمور  سوطیط 
ماما هک  میدرکن  چوک  میدیـسرن و  یلزنم  چیه  هب  هفوک  هب  هجوت  تقو  رد  هک  دناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دـهاوش  رد 

نب ییحی  رس  هک  تسا  نآ  یکی  ایند  يرابتعایب  يراوخ و  زا  هک  دومرف  زور  کی  دشاب  هدرکن  ایرکز  نب  ییحی  رکذ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
. دنداتسرف هیده  لیئارسا  ینب  ناراکبان  زا  يراکبان  نز  هب  ار  مالسلا  امهیلع  ایرکز 

لتق تهج  هب  هک  دمآ  یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  هب  تفگ  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  هنع  هّللا  یـضر  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس 
يارب هک  تسه  رگید  یتیاور  تشک و  میهاوخب  ار  سک  رازه  داتفه  راب  ود  وت  دنزرف  يارب  میتشکب و  ار  سک  رازه  داتفه  ایرکز  نب  ییحی 
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یعازخ و عاقعق  نب  ّبیسم  یفقث و  هدیبع  یبأ  نب  راتخم  هچنآ  دوب  نینچ  میشکب و  ار  سک  رازه  داتفه  راب  داتفه  لوسر  هشوگرگج  نوخ 
زا لاصیتسا  دود  درک و  كاله  ار  یناورم  نیدنچ  ناشیا  زا  کی  ره  دـندرک و  جورخ  هک  نت  هس  داتفه و  یعخن و  رتشا  کلام  نب  میهاربا 

ترضح یلعا  دج  هک  « 1  » ناکروگ رومیت  ریما  نیّدلا  اینّدلا و  هنطلـسلا و  بطق  ینارق  بحاص  یناقاخ  ترـضح  دروآرب و  نایناورم  همخت 
اب ماقتنا  هقیرط  هب  تسا  يدشرم  یهانپ  تنطلس 

______________________________

دوب ناهج  نادرم  نیرتگرزب  زا  رومیت   ) تسا هتـشون  مالـسا  لود  خـیرات  رد  سویرقنم ، هّللا  قزر  هب  موسوم  يراـصن  نیّفلؤم  زا  یکی  (- 1)
وا زا  رتگرزب  یئاشگناهج  اهیتخس و  رد  ربص  تمه و  ولع  رد 

ص:87  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیا تسا و  روکذم  ترـضح  نآ  خیرات  رد  هچ  نانچ  دـنام  دـهاوخ  روطـسم  راگزور  هفیحـص  رب  نآ  مقر  هک  درب  شیپ  یتروص  ماش  لها 
عفد بوص  هب  تیاـنع  ناـنع  و  « 1  » تسا فورـصم  ماقتنا  نامه  رب  دـنمجرا  تمهن  دـنلب و  تمه  هتلود  دـّلخ  زین  ار  رادـقم  یلاع  هدازهاـش 

. تسا فوطعم  هملظ  هّمتت  هیقب و  زا  یعمج 
. يدنوادخ قیفوت  هب  تلود  نیا  شداب  رّسیم 

هلتق هتیرذ  هترتع و  یبنلا و  یلع  هّللا  یلـص  دمحم  لآ  يدهم  ات  هک  نآ  رب  تسا  رعـشم  شنومـضم  هک  هدومرف  داریا  يربخ  اضرلا  نویع  رد 
قحان هب  نوخ  نیا  لایخ  زا  ناتّما  ياهلد  زیزع  يا  يدـهم  جورخ  ات  تسا  یقاب  قحان  نوخ  نیا  ماـقتنا  زونه  سپ  دـناسر  لـتق  هب  ار  نیـسح 

ار نآ  هلاـن  زج  هک  هتفاـی  یتـحارج  هلئاـه  هعقاو  نیا  هشیدـنا  زا  ناتـسود  ياههنیـس  تسین و  یئاود  ار  نآ  هیرگ  زج  هک  دراد  يدرد  هتخیر 
. ین یئافش  مهرم و 

موی انقزر  نیسحلا و  باصمب  انروجأ  هّللا  مّظع  نامرد  درادن  هیرگ  زج  هک  تسا  درد  هچ  نیو  مهرم  درادن  هلان  زج  هک  تسا  مخز  هچ  نیا 
. نیلقثلا بر  تاولص  هیلع  نینوکلا  دّیس  دّمحم  هّدج  ۀعافش  ۀمایقلا 

______________________________

نیدـب یناسنا  وا  دـننام  هک  دوب  لدگنـس  نانچ  اما  ناخ  زیگنچ  فـالخ  رب  درکیم  تیوقت  ار  مالـسا  دوب  بهذـم  یعیـش  ناملـسم  دـماین و 
اب نایماش  دیوگ  قشمد  هرابرد  درکن و  درک ، نآ  ریغ  قشمد و  یلهد و  ناهفـصا و  رد  وا  هچنآ  ریظن  یحتاف  چیه  نوچ  دندرکن  لقن  تفص 
رد رومیت  اب  هلباقم  یئاناوت  اما  دمآ  قشمد  هب  وا  دنتساوخ  رومیت  اب  هلباقم  يارب  ار  رـصم  هاشداپ  قوقرب  نب  رـصان  دندرک  تمواقم  وا  رکـشل 
رد دنکیم  رومیت  هّصق  هب  هراشا  اجنیا  رد  یفشاک  و  دوب ) هدرکن  رهش  چیه  اب  هک  درک  نانچ  ماش  اب  رومیت  تخیرگب و  هنابـش  دیدن  شیوخ 

هچرگ البرک  يادهـش  نوخ  زا  ماقتنا  يارب  دـندادیم  ناشن  رومیت  ریما  هیزعت  ام  دوخ  حالطـصاب  هیبش و  نارهط  رد  هک  مراد  رطاخب  ماـش و 
( ینارعش . ) تسادهشلا ۀضور  یفشاک و  شذخأم  يرادهیزعت  تاکن  ریاس  دننام  زین  نآ  کشیب  اّما  مرادن  دایب  ار  هیبش  لیصافت 

. تسا هداد  رارق  انث  اعد و  دروم  ار  قساف  رجاف و  کلم  تسا و  هدرک  هلماعم  یناف  شاداپ  هب  ار  یقاب  رجا  هک  مرتحم  ّفلؤم  زا  فیح  (- 1)
ص:89  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

راّیط رفعج  هزمح و  تداهش  راّبجلا و  کلملا  هّللا  تاولص  هیلع  راربا  دیس  ترضح  اب  راّفک  ریاس  شیرق و  يافج  رد  مود  باب 

یگرزب رب  ّبترتـم  ازج  یگرزب  هک  یتـسرد  هب  ءـالبلا » مظعا  عـم  ءازجلا  مظعأ  ّنإ   » هک دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
يافـشلا راد  زا  شتحارج  تحار  مهرم  رتشیر  انع ، غیت  مخز  زا  رگج  ار  هک  ره  رتمیـسج  وا  یئازج  هفحت  رتمیظع  ـالب  ار  هک  ره  تسـالب 

. رتشیب اطع ،
، تافتلا وترپ  دزاون و  هب  دوخ  ّتبحم  فرش  هب  ار  هدنب  هک  تسا  نآ  یناحبـس  بهاوم  تاحوتف  ینّابر و  فطاوع  تارظن  زا  یکی  زیزع ! يا 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ییحی تاّیذا ، نحم و  بورـض  هب  ناحتما  تایلب و  فونـص  هب  تسا  التبا  هدنب  نآ  یتسود  هناشن  دزادنا و  يو  لغیب  لد  رب  مهبهی  علطم  زا 
دیامن شزاون  ار  وا  هک  دهاوخ  دراد و  تسود  ار  یسک  ایند  لها  زا  هک  ره  یهلا  : » تفگیم دوخ  تاجانم  رد  هّرـس ) سدق   ) يزار ذاعم  نب 

انع تنحم و  شتآ  هب  يزاـس و  ـالتبم  ـالب  عاوـنا  هب  هک  یهاوـخ  يراد  تسود  ار  هک  ره  وـت  و  دـیاشگب ، يور  هب  تـحار  تـمعن و  باوـبا 
ناتسود بیصن  هک  ياهتسنادن ، هک  داد  زاوآ  یفتاه  یناشفا  وا  لاوحا  قرف  رب  لالم  ترسح و  رابغ  و  یناراب ، وا  رب  تقـشم  ناراب  يراذگب .

وا رب  بیاـصم  بیاوـن و  رکاـسع  میراد  تسود  ار  هک  ره  اـم  زود ؟ لد  كواـن  اـضق  ناـمک  زا  اـم  ناـّبحم  هرهب  تسا و  زوسناـج  شتآ  اـم 
هّجوتم نوچ  ات  میرآ  دوخ  يوس  هب  هدینادرگرب  قولخم  زا  وا  هجوت  يور  ات  میرامگ 

ص:90  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
«. میهن وا  رب  تیالو  مان  لاحلا  یف  میهد  ياهعرج  شتنحم  رغاس  زا  نوچ  دوش و  ایربک  رارسا  هناختولخ  مرحم  دوش  ام  ترضح 

مینکن ءایلوا  شمان ز  هک  اتمینکن  اطع  یسک  رب  الب  ام 
هب تبکن  تسا و  تحار  ضحم  يور ، نیا  زا  تنحم  هک  تسناد  دـیاب  هب  سپ  مینکن  اطع  رهگ  سک  ره  هب  اـمتسام  هنازخ  رهوگ  ـالب  نیا 

: هدومرف يونثم  رد  انالوم  تلود . نیع  هجو ، نید 
تسوپ دیشارخ  هب  وچ  دش  هزات  زغمتسوا  رد  اهتحار  هک  دمآ  جنگ  جنر 

دنکیم ناتسلگ  ار  يراخ  کیلدنکیم  ناریو  وت  راک  ارهاظ 
هداشگ وت  رب  الب  هار  نوچ  یمدآ  يا  هک  هدمآ  يوامس  بتک  زا  یضعب  رد  يرب  ناج  ات  هنب  لد  اهالب  ربيرتشم  وش  ناج  هب  ار  تضایر  سپ 

وت هب  هک  تسایبنا  قیرط  نآ  هک  وش  نامداش  ار و  دوخ  مشچ  زاس  نشور  سپ  انیع  ّرقف  ددرگ  هدامآ  وت  يارب  تنحم  جـنر و  بابـسا  دوش و 
ره تسایلوا و  تفرح  ایبنا و  تفـص  الب  لیبس  كولـس  هک  دش  قّقحم  نوچ  دـنیاشگیم و  وت  يارب  هک  تسایلوأ  حوتف  باوبا  دـنیامنیم و 

ترـضح هک  دیـشکن  اـفج  رادـقم  نآ  یبن  چـیه  اـیبنأ  هلمج  زا  هک  درک  دـیاب  قیقحت  هتکن  نیا  زا  تسا  رتشیب  اـطع  تسا  رتگرزب  ـالب  دـنچ 
دوب يرهق  هیخب  نآ  رب  دیشوپیم  هقرخ  رگا  دیسر  ار  ام  ربمغیپ  هک  دیسرن  الب  تنحم و  نآ  ار  یفص  چیه  ایفصأ  هرمز  زا  دیشک و  یفطـصم 

. درکیم ادن  تیذوا  ام  لثم  ّیبن  يذوأ  ام  تراشا  هب  ترضح  نآ  لاح  نابز  يرهز ، هیبعت  نآ  رد  دیشونیم  هعرج  رگا  و 
ود هب  هّرأ  هب  ار  اّیرکز  هک  دوب  الب  هن  نآ  دروخن  سک  اهالب  رهز و  زا  میدروخ  ام  هچنآ  ودـیدن  سک  ره  افج  روج و  زا  میدـید  ام  هچناـک 

نیمز نامـسآ و  لها  رب  ار  ام  دنتخیر  ام  رب  هک  تسا  نیا  تنحم  الب و  دنتـشادرب  رـس  غیت  هب  ار  ییحی  هک  دوب  تنحم  هن  نآ  دـندیرب و  هراپ 
تعافش نماد  رب  ار  تّمأ  تیصعم  دندادزاب  ام  مامتها  تسد  هب  ناشیا  تاّمهم  مامز  هتخاس  مّدقم 

ص:91  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
وت تلفغ  شارف  ناگتفخ  ضوع  هب  ناسر  ضرع  هب  تّما  ناـسلفم  نخـس  زیخرب و  اهبـش  « 1  » ْدَّجَهَتَف ِْلیَّللا  َنِم  َو  هک  دسریم  ادـن  دنتـسب  ام 

ار ام  نامرجم  رذـع  درک و  دـیابیم  ار  ام  نالهاک  راک  نونکا  راـبب  هدـید  زا  کـشا  وت  تحار  هناخترـشع  نـالفاغ  ياـج  هب  شاـب و  رادـیب 
نیسوق باق  دنـسم  رب  ار  ام  هاگدیـشک  دیابیم  نانمـشد  رازآ  بناج  کی  زا  تخاس  دیابیم  ناتـسود  راک  فرط  کی  زا  تساوخ  دیابیم 

ربیخ هعلق  هاگدنهن  مان  نونجم  رحاس و  رعاش و  هاگ  دنهد  رینم  جارس  ریذن و  ریـشب و  هاگ  دنتـسرف  لهج  وبا  يافج  هناتـسآ  هب  هاگ  دنناشن و 
ددرگ نشور  نایملاع  رب  ات  تسا  نآ  يارب  همه  نیا  دننکش  هب  ناگدیورگان  گنـس  هب  ام  نادند  هاگ  دنیاشگب  ام  نادناخ  زا  یکی  تسد  هب 

. دراد رود  دوخ  تمحز  ّالا  دیآرد و  دراد  هار  نیا  گرب  یسک  رگا  لاعتشا  رد  انع ، ياهشتآ  تسجوم و  رد  الب  ياهایرد  هار  نیا  رد  هک 
تسانع ردنا  انع  درد  رب  دردتساقب  ریسکإ  هک  وا  قشع  هار 

شیپ زا  ار  شردپ  هک  دوب  نآ  دنداتـسرف  ترـضح  نادـب  هک  الب  هفحت  لّوا  تسایمیک  نیا  بلاط  وک  یلو  رهنتـشیوخ  زا  دوش  قلطم  یناف 
لد رب  یمیتی  غاد  و  درک ، تافو  شردـپ  هک  دوب  ردام  مکـش  رد  ترـضح  نآ  زونه  دنیـشنن  وا  رهم  رانک  رب  دـنیبن و  ردـپ  زاـن  اـت  دنتـشادرب 

. دندناشف اههدید  زا  کشأ  وا  یمیتی  درگرب  دندناوخ و  میتی  ار  وا  هکئالم  تقو  نآ  رد  هک  هدمآ  ربخ  رد  دنداهن  شکرابم 
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نم اـما  تسا ، میتی  نم  بیبح  هچ  رگا  هک  درک  باـطخ  هکئـالم  اـب  یلاـعت  قح  میتی  ّرد  ياـهب  دـشاب  شیبمیظعت  زا  هک  دـش  هچ  یمیتی  رگ 
دیـسر یگلاس  شـش  هب  ملاع  دیـس  نوچ  دـیناد و  كرابم  ار  نآ  دـیتسرف و  تاولـص  يو  رب  امـش  میوا  لـیکو  ظـفاح و  ّیلو و  زاـسراک و 

. دندیشک ترضح  نآ  قرف  رب  یمیتی  تمس  هرابود  درک  تافو  زین  شردام 
شردام دش  هلاسشـش  ترـضح  نآ  نوچ  هک  : » دناهدروآ اهب  ار  میتی  ّرد  دهن  نوزف  درخ  هک  نازوا  ياهب  دوب  شیب  دـش  میتی  رگا  ّرد  نوچ 

شردام هدیسر  ءاوبأ  هب  تعجارم  تقو  رد  دوب و  هتفای  تافو  اجنآ  هک  هّللا  دبع  شردپ  ربق  ترایز  هب  درب  هنیدم  هب  ار  وا 
______________________________

.79 ءارسألا ، هروس  (- 1)
ص:92  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تسیرگیم دوخ ، یسکیب  یبیرغ و  یئاهنت و  رب  تسیرگنیم و  ردام  يور  رد  هتسشن و  يو  نیلاب  رب  لوسر  يزور  دش  رامیب 
شوه هب  هاـگان  دوب  شوهیب  نوتاـخ  هنمآ  دوخ و  راوشد  ندـنام  اـهنت  لاـح  میوگ  هک  اـبدوخ  رادـلد  زا  ندـنام  اـهنت  تسا  راوشد  تخس 

دناوخرب دوخ  دنبلد  دنزرف  یّلـست  يارب  دنچ  یتیب  دینـش  ار  وا  دولآدرد  هآ  دید و  ار  وا  دولآکشا  هدید  تسیرگن  لوسر  يور  رب  هدمآزاب 
. تسا هلمج  نآ  زا  تایبا  نیا  و 

مانملا یف  ترصبأ  ام  ّحص  نامالغ  نم  کیف  هّللا  كراب 
وت و هرابرد  ماهدید  باوخ  رد  نم  هچنآ  رگا  رـسپ و  يا  ارت  دهد  تکرب  ادخ  ینعی : مارکالا  لالجلا و  يذ  دنع  نممانألا  یلإ  ثوعبم  تنأف 

تفگ نآ  زا  دـعب  ناهج  دـنوادخ  کیدزن  زا  نایمدآ  يوس  هب  هتخیگنارب  يربمغیپ  وت  سپ  تسا  تسرد  تسار و  ماهدینـش  یبیغ  فتاه  زا 
هک تسا  نآ  وا  راک  تیاهن  داهن ، دوجو  طاسب  رب  مدق  مدع  متک  زا  هک  ره  هدنریذپ  یگنهک  يون  ره  تسا و  هدـنریم  ياهدـنز  ره  رـسپ  يا 
رهز هک  تسا  نآ  وا  مهم  تیاغ  دیـشچ  تایح  توالح  اب  تبرـش  یناگدنز  لفحم  رد  هک  ره  دوش و  هدـیرب  لجأ  رجنخ  هب  وا  لمأ  هرجنح 

. دشچب تامم  ترارم 
تسین مغ  هجنکش  ریز  هک  تساجک  یلدتسین  متام  ریغ  هک  تبیصم  يارس  نیا  رد 

مان دوب و  دهاوخ  هدنز  نم  رکذ  مریمب  نم  رگا  رسپ  يا  اّما  تسین  مّلعم  ماود  زا  شاقب  نیتسآ  هکدوس  هچ  کیل  تسیتوسک  وکن  رمع  سابل 
. متشاذگ راگدای  يراکوکین ، وت  دننام  مداز و  يداهن  هزیکاپ  وت  نوچ  هک  اریز  دش  دهاوخن  وحم  راگزور  هفیحص  زا  نم 

هب هک  دـمآیم  نایّنج  هحون  زاوآ  درک  تاـفو  نوتاـخ  هنمآ  نوچ  هک  تسیورم  شراـگدای  هب  یفلخ  دـنامشرابت  زا  هک  یـسک  تسا  هدـنز 
. دنتفگیم دنتسیرگیم و  يور 

ۀنیکسلا  يذ  هّللا  لوسر  ّمأ  «1  » هنمآلا ةأرملا  هاتفلا  یکبن 
______________________________

. دشاب هنیما  حیحص  دیاش  (- 1)
ترـضح نآ  نوـچ  راـقو و  بحاـص  رورپنید  ربـمغیپ  ردامراعـش  وـکین  نز  نیا  رهب  مـییرگیمه  اـم  ص:93   ، یفـشاکلا ءادهـشلا ، ۀضور 

لاس جنپ  یگلاس  تسیب  زا  دعب  درپس و  بلاط  وبا  شّمع  هب  ار  وا  درک و  تافو  دوب  يو  مهم  لفاک  هک  بلطملا  دبع  شّدج  دش  هلاستشه 
رد دـمآ و  دورف  ودـب  یحو  یگلاس  لهچ  رد  تساوخب و  اهنع  هّللا  یـضر  ار  نوتاخ  هجیدـخ  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  رد  درکیم و  یناـبش 

دیشک دید و  تّقشم  ررض و  فانصا  تهافس و  یبدایب و  عاونا  لالض  رفک و  زا  هکم  رد  لاس  هد  درک و  توعد  زاغآ  یگلاس  هس  لهچ و 
. طیعم یبا  نب  ۀبتع  یکی  بهل و  یبا  یکی  دندوب  نانمشد  نیرتدب  هک  تشاد  هناخ  هیاسمه  ود  نایم  رد  الّوا 

دوخ نیب  دوخ  ود  ریاض  طیلخ  ود  دوب و  ریاج  راج  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ار  ترـضح  نآ  لاـح  لوا  رد  هک  « 1  » هدروآ افصلا  لالز  رد 
يو يافج  نشوج  بش  يدندیـشوک و  يو  ياذـیا  رد  زور  هیامرـسیب ، راک  ناـیز  ود  هیاـسنارگ  هیاـسمه  ود  همانهیـس  ماندـب  ود  هملک و 
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اهنادب ترـضح  نآ  كاپ  نماد  هک  دیاش  ات  يدـندرک  هدـنکارپ  كاپ ، نآ  رذـگهر  رد  يدـندروایب و  ثاولا  ثاورا و  عاونا  يدندیـشوپ و 
هب يدرک و  عمج  کسخ  ياههتـسد  راخ و  ياههتـشپ  اهتقو  دوب  بهل  وبا  نز  هک  لـیمج  ما  هک  هدـمآ  ریـسافت  یـضعب  رد  و  ددرگ » هدولآ 

نوریب زامن  هب  هک  ترـضح  نآ  دـلخ . شکرابم  ياـپ  رد  اـی  دزیوآ  شنماد  رد  يراـخ  اـت  یتخیر  ترـضح  نآ  هار  رـس  رد  يدروآ و  بش 
.؟ دینکیم نم  اب  هک  تسا  یگیاسمه  هچ  نیا  یتفگ  تفطالم  تمیالم و  قیرط  هب  یتفرگرب و  هار  رس  زا  ار  اهنآ  يدمآ 

رد متفر  زاجح  يوس  هب  مالسا  ودب  رد  : » دیوگ هّللا  دبع  نب  قراط  وت  ناتسلد  خر  دوب  هتفکش  لگ  نوچهمه  اب  راخ و  وت  هر  رد  دنتخیریم 
هملک دیئوگب  اوحلفت  هّللا  الا  هلا  اولوق ال  تفگیم  حیلم  نایب  حیصف و  نابز  هب  هدیشوپ و  خرس  هّلح  مدید  ار  يدرم  برع  ياهرازاب  زا  یکی 

يو رب  گنـس  تسا و  وـگغورد  وا  هک  دیونـشم  وا  نخـس  تفگیم  تـفریم و  وا  یپ  رد  مدـید  ار  یکی  دـیبای و  يراگتـسر  اـت  تداـهش 
سابل هک  ناوج  نآ  تفگ  یکی  دنناسک ؟ هچ  اهنیا  هک  مدیسرپ  نم  دوب  هدرک  نینوخ  ار  وا  بعک  هنشاپ و  هکنانچ  تخادنایم 

______________________________

. يزار رکب  یبا  نب  دمحم  حتفلا  یبا  زا  تسا  یسراف  یفطصملا » لاوحا  یف  افصلا  لالز  : » دیوگ نونظلا  فشک  رد  (- 1)
ص:94  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دزادنایم گنس  وا  بقع  زا  هک  نآ  دنکیم و  توعد  نامـسآ  يادخ  هب  ار  قلخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  تسا  یـشرق  دمحم  دراد  خرس 
ار وا  يدمآ  هّکم  هب  مسوم  ریغ  مسوم و  رد  هک  سک  ره  و  دنقفتم » بهل  یبا  اب  هّیضق  نیا  رد  برع  دیدانص  رثکا  تسا و  بهل  وبا  يو  ّمع 

يو هاگ  دنتفگیم  ترضح  نآ  باب  رد  فلتخم  نانخس  دندومنیم و  ریفنت  يو  اب  هملاکم  زا  دندرکیم و  ریذحت  ترضح  نآ  تبحـص  زا 
لسر دّیس  دنداهنیم و  يو  رب  نونجم  مان  یتقو  دنتشادیم و  تناهک  هب  بوسنم  ینامز  دنتفگیم  رعاش  هاگ  دندادیم و  تبسن  رحـس  هب  ار 

یضعب نومضم  داتـسرفیم و  اهتیآ  وا  لماک  لد  یّلـست  يارب  لالجلا  وذ  ترـضح  تسـشنیم و  رطاع  رطاخ  رب  لالم  رابغ  لاوقا  نیا  زا  ار 
دندومرفیم لّمحت  موق  يافج  رب  ناربمغیپ  نآ  دنتفگ و  هناوید  رحاس و  ار  وا  موق  نادناعم  هک  الا  میداتـسرفن  یموق  هب  يربمغیپ  چیه  هکنآ 

سپ دـندیزرو  مزعلا  ولوا  هک  نانچ  زرو  یئابیکـش  مه  وت  « 1  » ِمْزَْعلا اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  دـندومیپیم  داهتجا  مدـق  هب  ترباـصم  قیرط  و 
. دومرفیمن توعد  كرت  هدومن  ترباصم  دیزرویم و  مدق  تابث  دیسریم و  ترضح  نآ  هب  راّدغ  موق  نآ  زا  اذیإ  رارضا و  نانچ 

زا ریبز  نب  ةورع  هک  هدروآ  بابحالا » ۀـضور   » رد متـسشنن  بلط  ياپ  زا  وت  يوک  رج  روج  رب  هب  هک  دـمآ  شوخ  هتکن  نیا  مدوخ  تاـبث  زا 
فارشا يزور  تفگ  دوب  رتتخس  مادک  دندیناسر  ربمغیپ  ترضح  هب  شیرق  هک  يدید  وت  هک  اهاذیا  نآ  زا  هک  دیـسرپ  سابع  نب  هّللا  دبع 

هدرک ربص  هک  ار  دوخ  زگره  میدـیدن  دـنتفگ  دـندروآ و  نایم  رد  نخـس  مدوب  رـضاح  اجنآ  نم  دـندوب و  هدـش  عمج  ياهرجح  رد  شیرق 
هیفـس ار  ام  نالقاع  دـسریم  ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ینعی  درم  نیا  زا  هچنآ  رب  میئامنیم  هک  يربص  لثم  يرما  چـیه  رب  میـشاب 

میاهتـشاذگ و ار  يو  همه  نیا  اب  دومن و  ام  ههلآ  ّبس  تخاس و  قرفتم  ار  تعامج  تفگ و  بیع  ار  ام  داد و  مانـشد  ار  ام  ناردپ  درمش و 
فاوط هب  دروآ و  ياج  هب  نکر  مالتسا  دمآرد و  مرح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ملاع  دّیـس  هاگان  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد  میئوگیمن  چیه 

لوغشم هناخ 
______________________________

.35 هیآ : فاقحألا  هروس  (- 1)
ص:95  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يور رد  تهارک  رثا  هچنانچ  دنتفگ  تخـس  نخـس  دندیناسر و  ضرعت  ازـسان  هب  ار  يو  تشذگ  هب  ناشیا  رب  فاوط  يانثا  رد  نوچ  دـش و 
هورگ يا  دیونشب  هک  دومرف  داتسیاب و  رورـس  نآ  مراهچ  تبون  رد  دنتفگ  نآ  لثم  زین  موس  مود و  فاوط  رد  مدرک  هدهاشم  ترـضح ، نآ 

دیئامنن نم  تعباتم  دیونـشن و  ارم  نخـس  رگا  ینعی  حبذ  امـش  يارب  ماهدروآ  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  دمحم  ناج  هک  یئادخ  هب  شیرق 
نوچ دش  دیهاوخ  نوریب  ناگیار  هب  نم  گنچ  زا  هک  دیرادنپن  تشک  مهاوخب  ار  امش  داهن و  مهاوخ  امش  يولگ  رب  غیت  دنفـسوگ  نوچمه 
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سک نآ  دـندمآرد و  ّقلمت  هب  نآ  زا  دـعب  داتفا  ناشیا  ياضعا  رب  هزرل  تفرگب و  ناشیا  همه  يولگ  ایئوگ  تفگب  نخـس  نیا  ترـضح  نآ 
هار هب  درگزاب و  مساقلا  ابا  ای  تفگیم  ینخس و  نیرتمرن  یمالک و  نیرتهب  هب  داد  نیکـست  ار  يو  دوب  تدایز  همه  زا  نعط  ّبس و  رد  هک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  سپ  تسا  شناد  يور  زا  ینکیم  هچ  ره  یئاناد و  دوخ  راک  رد  ینعی  یتسین  لوهج  وت  هک  ادـخ  هب  ورب  دوخ 

دنتفگ یـضعب  اب  یـضعب  مدوب  ناشیا  اب  نم  دـندش و  عمج  ّلحم  نامه  رد  تعامج  نامه  رگید  زور  درک و  مامت  دوخ  فاوط  تشگزاب و 
یئوگ هچناـنچ  میدـش  شوماـخ  تفگ و  میتسناوتن  چـیه  داد  مانـشد  ار  اـم  دـش و  رهاـظ  اـم  رب  نوچ  میدومن  دـمحم  ّبس  زورید  همه  نآ 

هک دـندوب  نخـس  نیا  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  يو  اب  هک  میناد  مینیب  ار  يو  تبون  نیا  رگا  میدرک  ام  هک  دوب  هچ  نیا  دوب  هدـش  لال  ام  ياهنابز 
نآ رـس  رب  راب  کی  هب  همه  دنتـشاد  هک  ظیغ  ضغب و  تیاغ  زا  دـندید  ار  يو  نوچ  درک  زاغآ  هناخ  فاوط  دـش و  ادـیپ  تلاـسر  ترـضح 

ار يدرم  میوگیم  متفگ و  اهنآ  هب  هک  منم  يرآ  هک  دومرف  یئوگیم  نانخـس  ام  ناـتب  اـم و  قح  رد  هک  یئوت  دـنتفگ  دـنتخیر و  ترـضح 
دوب رـضاح  اجنآ  هباحـص  زا  یکی  دش  گنت  يو  رب  سفن  هار  هچنانچ  دـیچیپ  ترـضح  نآ  ندرگ  رد  تفرگ و  ار  يو  يادر  هشوگ  مدـید 

دیامن امش  هب  نشور  ياههزجعم  و  تسا ؟ هّللا  نم  راگدرورپ  دیوگیم  هک  ار  درم  نیا  دیـشکیم  ایآ  تفگ  داتفا  هیرگ  رد  دروآرب و  دایرف 
هّـصقلا تسکـش  هب  شرـس  هک  دـندز  يو  رب  نادـنچ  هتفرگ  ار  وا  نساحم  هداـهن  هباحـص  نآ  هب  يور  دنتـشاد و  ربماـیپ  زا  تسد  مدرم  نآ 

ار یئابیکـش  باکترا  الب  رد  هک  تسنادیم  دیـشکیم و  اهانع  عون  نیدب  دیدیم و  اهافج  نیا  لثم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
انع جنر و  تسا  یّلک  ببس 

ص:96  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ایالب و يداو  رد  تسا و  باوث  دیاوف  دیاوز ، جـهنم  ندومیپ  ربص  مادـقا  هب  ار  افج  روج و  يداو  هب  یلـصا  بجوم  ار  ترباصم  ترـشابم و 

. فئاطل ایالبلا ، نمض  یف  هّلل  بابرألا و  ّبر  هاگرد  هب  بارتقا  دیاوع  رمثم  ندیزرو  مدق  تابث  ایازر 
رب دندرک  قافتا  شیرق  هک : هدروآ  هنع » هّللا  یـضر   » ساّبع نبا  تساهیدارمان  ریز  رد  هک  دارم  یـسبتساهیداش  اهقوذ و  ناهن  هصغ  ریز  هب 

دـمآ و ردـپ  تمدـخ  هب  دـش  ربخ  ار  همطاف  میرادـن  يو  زا  تسد  هجو  چـیه  هب  میراذـگن و  هدـنز  ار  وا  مینیبب  ار  دـمحم  هک  راب  نیا  هکنآ 
. درک ناور  تاّنج  تاحفص و  رب  تاربع  تارطق 

ام دوـمرف  دـید  ناـیرگ  ار  همطاـف  هک  ترـضح  نآ  تخیریم  نوریب  هدـید  شرگج ز  نوـختخیریم  نوـگلگ  کـشا  شیوـخ  هرهچ  رب 
راوگرزب ردپ  يا  هاتبأ  ای  تفگ  همطاف  تسا ؟ هدش  زیچ  هچ  نتسیرگ  بجوم  تسا و  هدروآ  هیرگ  هب  زیچ  هچ  ار  وت  ردپ  ناج  يا  کیکبی ؟

هدرک ریمخت  دوخ  اب  وت  نوخ  زا  یبیصن  سک  ره  وت و  نتشک  رب  تسا  هدرک  مزج  مزع  موق  هک  یتسرد  هب  كولتقی  نأ  یلع  اومزع  موقلا  ّنا 
سپ دنکفا  رب  رد  زامن  تمـصع  هرز  دشوپرد و  نمؤملا  حالـس  ءوضولا  حالـس  تردپ  ات  روایب  بآ  يردق  رادم  كاب  هک  دومرف  ترـضح 

هجاوخ دنداهن  مه  رب  هدـید  وا  تباهم  زا  هکلب  دـنداشگن  مشچ  وا  تبیه  زا  هورگ  نآ  داهن  مارحلا  دجـسم  رد  مدـق  تخاسب و  مامت  يوضو 
داـب تشز  ینعی  هوجولا  تهاـش   » دوـمرف تخادـنا و  ناـشیا  يور  رد  تفرگرب و  هزیرگنـس  ياهضبق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاـع
زور رد  تفر و  هدقوملا  هّللا  ران  هب  تلالض  رد  نانچمه  و  دش » هتـشک  ردب  زور  رد  الا  دماین  اههزیرگنـس  نآ  زا  سک  چیه  رب  امـش  ياهور 

تسد رب  ردب  زور  رد  دندش و  هتشک  درب  مان  اعد  نآ  رد  ار  هک  ره  درک و  دب  ياعد  ار  هرامع  هیما و  یبا  هبیش و  هبتع و  لهج و  وبا  هیـشاغلا 
وا باحـصا  نیـسح و  اب  هک  یماش  یفوک و  رازه  ود  تسیب و  نآ  زا  هک  دوب  نینچمه  البرک  نابراحم  هّصق  دنتـشگ و  كـاله  نید  راـصنا 

دمآ رد  اروشاع  زور  دمآ و  رـس  هب  لاس  نوچ  تشگن و  راتفرگ  یتبوقع  هب  التبم و  یئالب  هب  لاس  نآ  رد  هک  دوبن  سک  چیه  دندرک  برح 
هک دشابن  نینچ  هنوگچ  دندوب و  رکـشل  یهایـس  هک  اهنآ  هچ  دومن و  هلتاقم  هک  اهنآ  هچ  دوب  هدنامن  هدـنز  سک  کی  نارگ  رکـشل  نآ  زا 

یضترم هدیدنسپ  دنزرف  یفطصم و  هدید  رون  نیسح 
ص:97  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دوب اضر  نسح  ربارب  ناج  اب  ردارب  ارذع و  لوتب  هشوگرگج  و 
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شیپ وت  متفگ  انیبان  مدید  ار  یئانشآ  هک  هرـصب  یـضاق  هّللا  دبع  وبا  زا  تسا  هدرک  لقن  وا  هک  ینادمه  رفعج  وبا  زا  هدروآ  بئارغلا  زنک  رد 
نآ نوچ  البرک  هب  مدوب  دایز  رـسپ  رکـشل  رد  نم  یـضاقلا  اهّیا  تفگ  دیـسر ؟ هچ  ار  وت  مشچ  دوب  نشور  وت  ياهدـید  يدوب و  اـنیب  نیا  زا 

یکی هک  مدید  هعقاو  رد  درک و  هبلغ  نم  رب  باوخ  مدرک  هیکت  مدرازگ و  نتفخ  زامن  یبش  متـشگزاب  دوخ  نطو  هب  دش و  عقاو  هلیاه  هعقاو 
هک مدید  مدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ات  مدش  ناور  يو  بقع  رد  نم  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نک  تباجإ  تفگ  دمایب و 

دندوب هتسشن  هباحص  وا  راسی  نیمی و  رب  رگید و  يدجسم  ای  تسا  ترضح  نآ  دجسم  هک  متسنادن  تسا  هتـسشن  بارحم  شیپ  دجـسم  رد 
تسوا نت  رد  دولآنوخ  هماج  هدمآرد و  وناز  هب  ترضح  نآ  شیپ  رد  مدید  ار  ع )  ) نیسح ماما  هداتسیا و  رایـسب  مدرم  ناشیا  یلاوح  رب  و 
ترضح دندروآیم و  ار  يو  باحصا  ابرقا و  ناوخا و  دالوا و  نیسح و  ماما  ناگدنشک  زا  کی  کی  دیوگیم و  نخس  دوخ  اب  هتـسهآ  و 

سپ دینازوسب  شتآ  هب  دینزب و  ریشمش  اب  ار  وا  راّنلاب  هوقرحأ  فیّسلاب و  هوبرضا  دیامرفیم  بضغ  يور  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر
رب ریشمش  زاب  يدش و  هدنز  زاب  یتخوسب و  ات  يداتفا  يو  رد  یتسج و  هب  شتآ  يدندز  یکی  رب  ریشمش  نوچ  دندزیم و  ناشیا  هب  ریشمش 

مالـسلا متفگ  مدـیود و  هّللا  لوسر  ترـضح  کیدزن  متـسجب و  دوخ  ناج  زا  مدیـسرتب و  مدرک  هدـهاشم  لاـح  نآ  نوچ  نم  يدـندز  يو 
ای تفگ  درک و  گنرد  کین  یتعاس  دادـنزاب و  نم  مالـس  باوج  تخادـنا و  نم  رب  تبیه  يور  زا  يرظن  ترـضح  نآ  هّللا  یبن  ای  کیلع 

يدیـشیدنین نم  بضغ  زا  يدرکن و  دای  نم  تلاسر  زا  یتشکب و  ارم  ترتع  یتشادـن  هاگن  ارم  بدا  یتشاذـگ و  ورف  ارم  تمرح  هّللا  ّودـع 
مدزن و کی  چیه  رب  هنعط  هزین ، هب  مدیشکن و  نیسح  ماما  باحصا  دالوا و  زا  کی  چیه  يور  رد  ریـشمش  هک  يادخ  هب  هّللا  لوسر  ای  متفگ 

هزین يدزن و  ریـشمش  یئوگیم  تسار  هک  دومرف  مدرکیم  هراظن  مدوب و  مصخ  رکـشل  رد  هک  دوب  نیمه  متخادـناین  يو  هاگرکـشل  رد  ریت 
نم نوچ  يآ  نم  کیدزن  يدومنیم  نامصخ  داوس  ریثکت  يدوب و  رکشل  یهایس  نکیل  داوّسلا و  تّرثک  نکل  يدنکفین و  ریت  يدیناسرن و 

کیدزن نوخ  زا  رپ  مدید  یتشط  متفر  رتشیپ 
ص:98  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، مدوب اـنیبان  مدـش  رادـیب  نآ  لوه  زا  دیـشک  نم  مشچ  رد  تشادرب و  نآ  زا  یلیم  سپ  تسا  نم  هشوـگرگج  نوـخ  نیا  تفگ  هداـهن  يو 
؟ درک دنهاوخ  هچ  وت  اب  تمایق  يادرف  هک  دناد  هک  تسایند  تبوقع  نیا  سکان  يا  تفگ  یضاق 

نیسح ياج  هب  ياهدرک  اهچ  هک  نیبب  ایبسرتان  ادخ  ملاظ  يا  هعقاو  زور  هب 
نیسح يارجام  فاصنا  یهدیم  هنوگچربمغیپ  تسرگ  يوعد  مکاح و  تسادخ 

هیلع و هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  يالتبا  هیقب  هب  میدمآ  نیـسح  ياسگـشم  يوسیگ  رّونم و  خرهقرغ  ینک  نوخ  هب  كاخ و  هب  هک  دوب  اور 
. هلآ

دنتشادن و تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  رب  ع )  ) بلاط وبا  تیامح  ببـس  هب  رافک  هک  دیوگ ، « 1  » هّللا همحر  قاحسا  دمحم 
ياهریـشع هلیبق و  ار  وا  هک  يریقف  يزجاع و  اج  ره  سپ  درک  دنتـسناوتیمن  اذیا  ناشیا  هلیبق  موق و  تیامح  هطـساو  هب  زین  ار  هباحـص  رابک 

باتفآ رد  هدیناشوپ  هرز  ار ، یضعب  يدندرک و  باذع  یگنشت  یگنسرگ و  هب  ار  یضعب  دندرکیم  لاغتـشا  يو  بیذعت  هب  دندیدیم  دوبن 
يدرب و هکم  ياحطب  هب  زور  ره  ار  یشبح  لالب  فلخ ، نب  ۀّیما  هلمج  زا  دیدرگرب و  دمحم  نید  زا  دیئایب و  هک  يدندزیم  يدنتـشادزاب و 
هب درگرب و  دّمحم  نید  زا  هایس  يا  يدنتفگ  يداهن و  يو  هنیس  رب  ار  هدش  مرگ  باتفآ  هب  گنس  يدندیناباوخ و  مرگ  گیر  رب  هنهرب  ار  وا 

هابـشا لاثما و  هریهف و  نب  رماع  باّبخ و  بیهـص و  نینچمه  متـسرپیم و  ار  اتکی  يادـخ  ادـحأ  ادـحأ  یتفگ  لالب  رآ  نامیا  يّزع  تـال و 
لابقتـسا اـضر  مدـق  هب  ار  اـهالب  نآ  نیقی  قـیرط  ناورهار  نید و  نادـیم  ناـسراق  نآ  دـندومنیم و  بیذـعت  تاـبوقع  عاوـنا  هـب  ار  ناـشیا 

ببـس لگ  بآ و  یبارخ  تسا و  ناج  هنیئآ  لقیـص  نادـبا  هدـهاجم  تساطخ  ندـیلان  اطع  زا  سپ  تساـطع  ـالب  دـنتفگیم  دـندومنیم و 
. لد ناج و  هناخ  يرومعم 

دیادزب ناج  هنیئآ  زا  مغ  گنزدیآ  ناناج  ترضح  زا  هک  جنر  ره 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


نانمؤم لتق  هب  تسد  هک  دیماجنا  نادب  مهم  دیشک و  نادب  راک  هّصقلا  دیاشگب  شخر  هب  تمارک  ز  رد ، دصنکیل  ددنبب  شتمالـس  هار  رگ 
نمرخ دنداشگرب و 

______________________________

ترضح نآ  زا  هدرک و  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تسیزیم و  يرجه  میود  هئام  رد  هریـس  بحاص  قاحـسا  نب  دّمحم  (- 1)
. دراد تیاور 

ص:99  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
همالس هّللا و  تاولص   ) بابحا دّیس  نآ  تراشا  هب  باحصا  زا  ریثک  عمج  ترورض  هب  دنداد  تکاله  داب  هب  ار  رـسای  راّمع  ردام  ردپ و  رمع 
یعـس ترـضح  نآ  رارـضإ  رازآ و  رد  راّفک  دندش  مک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  نارای  نوچ  دـندومن و  ترجه  هشبح  بناج  هب  هیلع )

نب ّيدع  لهج و  وبا  نوچ  دش ، عقاو  برع  دیدانـص  زا  یعمج  رب  شرذگ  تفریم  نوجح  هربقم  بناج  هب  ملاع  دیـس  يزور  دندرک  رتشیب 
دنتشاذگن یقاب  چیه  شوخان ، نانخس  زا  دنتساخرب و  وا  ياذیاب  دندید  هب  ار  هجاوخ  نوچ  دندوب  هتسشن  هار  رس  رب  هک  ناشیا  لاثما  ریمح و 

رد تشذگب و  ناشیا  زا  هلواقم  هلداجمیب و  هتخادنا  شیپ  رد  كرابم  رـس  « 1  » ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  مکح  هب  ترـضح  نآ 
دصاق زین  عینش  لعف  هب  دوب  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  حیبق  لوق  هب  هچنانچ  دمایب  لهج  وبا  تسـشن  هب  نوزحم  لولم و  ناتـسروگ  زا  یعـضوم 

هوک رد  زور  هس  ار  اضق  دوب  هتفر  راکش  هب  هزمح  وا  ّمع  تقو  نآ  رد  دندش و  علّطم  نآ  رب  درم  نز و  زا  یسب  هچنانچ  دش  وا  رارـضا  اذیإ و 
تسیرگن وا  رد  ناعذج  هّللا  دبع  كزینک  دمآرد  هکم  هزاورد  هب  دولآكاخ  هنشت و  هنسرگ و  هدرواین  تسد  هب  يراکش  هتشگ و  ارحص  و 

نیا زا  هزمح  دـندرک ؟ هک  هچنآ  دـندرک ؟ وت  هداز  ردارب  اب  هک  يرب  اـجک  هب  راـع  نیا  و  دـیآ ؟ راـک  هچ  هب  راکـش  ار  وت  هزمح  يا  تفگ  و 
درک و هاگن  هزمح  تخاس  رـضاح  ماعط  تخادنیب و  هرفـس  شنز  دیبلط  ماعط  دمآرد و  هناخ  هب  تشادن  راسفتـسا  لاجم  دش و  ّریغتم  نخس 
ار یعیـضر  هکلب  امـش  نامیتی  زا  ار  یمیتی  هک  میرگن  هنوگچ  هرامع ! ابا  يا  هک  داد  باوج  ییرگیم ؟ ارچ  تفگ : دید  نایرگ  ار  دوخ  نز 

يوگب نیا  زا  رتنشور  تفگ  هزمح  دش  عقاو  بلطملا  دبع  هنیس  رورس  مشاه و  هدید  رون  اب  هک  درادن  اور  افج  نیا  یسک  امش  ناعیـضر  زا 
تروص هچ  دـش و  ضراع  لاح  هچ  تفگ  هزمح  درک ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  وت  هداز  ردارب  اـب  لـهج  وبا  هچنآ  میوگب ؟ هچ  تفگ 

ناور نوخ  شکرابم  یناشیپ  زا  هک  دندزب  نادنچ  دنتفرگ و  ار  وا  اهفـس  زا  یعمج  اب  لهج  وبا  دّیـس ! يا  تفگ : هرامع  ّما  تفریذـپ ؟ عوقو 
: تفگ هزمح  دندیلام  نیمز  رب  دزوسیم  نآ  کشر  زا  باتفآ  هک  ار  شراسخر  هام  دش و 

______________________________

.63 هیآ : ناقرفلا ، هروس  (- 1)
ص:100  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

اجنآ بهل  یبا  تفگ  تشادـن  ربخ  لاح  نیا  زا  دـینارچیم و  دنفـسوگ  دوب و  هتفر  بعـش  هب  تفگ  دوب ؟ اجک  بلاـط  وبا  شّمع  هـالیو ! او 
نوچمه تفگ  دوب ؟ اجک  ساـّبع  تفگ  ار  باّذـک  رحاـس  نیا  دیـشکب  دـینزب و  تفگیم  دوب  هتـسشن  لـصاحیب  لدگنـس  نآ  تفگ  دوبن 

هب ناتخبدب  نآ  زا  یسک  دوخ و  دیسرپ  دینک  محر  هک  درکیم  دایرف  دیدرگیم و  ترـضح  نآ  یلاوح  رد  ددرگ  عمـش  درگ  هب  هک  هناورپ 
تفگ تساخرب و  هرفـس  رـس  زا  دوب  هدروخن  بارـش  ماعط و  زاب  زور  هس  زا  هکنآ  اب  تسیرگب و  راز  راز  هزمح  درکیمن  تافتلا  يو  نخس 

رد دـش  ناور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  بلط  هب  سپ  مشکن . ماقتنا  دوخ  ردارب  دـنزرف  هدـنرازآ  زا  اـت  داـب  مارح  نم  رب  بارـش  ماـعط و 
دمآ و کیدزن  هزمح  هداهن  وناز  رب  رس  هتسشن و  هبعک  هناخ  شیپ  رد  دید  ار  ترضح  نآ  دمآرد  مرح  هب  نوچ  دنداد  ناشن  مارحلا  دجـسم 

ورف هدید  فدص  زا  کشأ  رد  ترضح  نآ  دناتسب  نانمشد  زا  وت  داد  ات  دمآ  وت  ّمع  کنیا  هداز  ردارب  يا  یخا  نبا  ای  کیلع  مالسلا  تفگ 
: تفگ دروآرب و  دردرپ  لد  زا  درس  هآ  تخیر و 

هن يرـصان  هن  يراـسگمغ  هن  یمرحم  هن  يرادـلد  هن  یـسنوم  راـی و  هن  دراد و  ّمع  هن  رداـم و  هن  دراد و  ردـپ  هن  هک  ار  یـسکیب  دـیراذگب 
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. يراکددم
تسین مغ  نم  لاح  ار ز  سک  چیهتسین  مرحم  هنامز  ردناک  هآ 

تسین مدمه  راسگمغ و  مسک  هکنورد  زوس  ندز ز  مراین  مد 
دنزرف يا  هک  درک  دای  يّزع  تال و  هب  دنگوس  هدش  ناویرغ  نایرگ و  هزمح  تسین  مک  ارم  الب ، زا  زیچچیهتسا  رایـسب  هّصغ  يدـنمدرد و 

رادبآ ریـشمش  هب  رگا  هک  تسا  هداتـسرف  قلخ  هب  تلاسر  هب  ارم  هک  یئادخ  نآ  قح  هب  دومرف  ترـضح  ماهدـمآ  وت  ترـصن  يارب  نم  ردارب 
يرود زج  هناحبـس  قح  هاگرد  زا  ار  وت  یئالایب  نوخ  هب  ار  دوخ  ات  یئامن  هلتاـقم  نم  تیاـمح  يارب  يرآرب و  راـسکاخ  ناکرـشم  زا  راـمد 
فطل تبرـش  ارم  هک  یهاوخیم  رگا  ّمع ! يا  ینک  رارقا  نم  تلاسر  قح و  ّتینادحو  هب  رگم  دیاشگن  چیه  رازراک  هبراحم و  زا  دیازفین و 
میوگب هملک  نیا  نم  رگا  ّمع  ناج  يا  تفگ  هزمح  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  الا  هلا  يوگب ال  یهن ، نم  لد  تحارج  رب  یتحار  مهرم  یهد و 

تداهش هملک  هزمح  تسا  هملک  نیا  رد  ادخ  يدونشخ  نم و  ياضر  يرآ  تفگ  يوشیم ، لدشوخ  وت 
ص:101  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یعمج دوب و  هتـسشن  يو  دیـسر  لهج  وبأ  هناخ  رد  هب  نوچ  دش  ناور  لهج  وبا  ماقتنا  هب  هدمآ  نوریب  دجـسم  زا  نآ  زا  دعب  دنار و  نابز  رب 
دش و ناور  نوخ  تسکـش و  هب  شرـس  هچنانچ  دز  لهج  وبا  رـس  رب  اباحمیب  دوب  هزمح  تسد  رد  ینامک  دندوب و  يو  اب  برع  فارـشا  زا 
، ياهدولآبضغ هرامع  اـبا  اـی  هک  تساـخرب  موق  نآ  زا  یکی  یهدیم  مانـشد  و  ینکیم ؟ اذـیإ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  وت  تفگ 
هیلع و هّللا  یلص  دّمحم  تسا و  یکی  ادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  موش  نامیشپ  ارچ  تفگ  هزمح  يوشن  نامیشپ  رخآ  ات  نک  ربص  یتعاس 

. منادرگیمن ور  لوق  نیا  زا  مدرگیمنزاب و  ّتلم  نیا  زا  قح و  هب  تسوا  لوسر  هلآ 
نید دندوزفیب و  لالم  مغ و  رد  دندونش  نخـس  نیا  هک  شیرق  مباتیمن  ور  هار  نیا  زا  لاح  چیه  هبمباییم  قشع  هار  رد  وچ  شیوخ  داشگ 

نآ راک  دریگیم و  تّوق  زور  هب  زور  مالـسا  هک  دندید  راّفک  نوچ  اّما  دـش  ناناملـسم  تیوقت  دـمآ و  دـیدپ  یتّزع ، ار  مالـسا  و  یتّوق ، ار 
هب ار  ّمهم  دندرک و  رایسب  هلداجم  بلاط  وبا  اب  هدرک  ترـضح  نآ  كاله  هیعاد  دش و  دایز  ناشیا  دسح  ضغب و  دریذپیم  قنور  ترـضح 

نادّحوم و دـندومن  قاّفتا  ترـضح  نآ  تظفاحم  رد  هدرک  عمج  ار  بلطملا  دـبع  ونب  مشاه و  ینب  بلاط ، وبا  دـنداد  رارق  هلتاقم  هبراحم و 
چوک و اب  دندمآرد  بلاط  وبا  بعـش  هب  دندوبن  شیرق  لاتق  فیرح  موق  نیا  هکنآ  زا  دعب  دشن و  قفّتم  ناشیا  اب  هک  بهل  یبا  ّالا  ناشیا  ریغ 

چیه دـننکن و  هملاکم  هحکانم و  هطلاـخم و  هفیاـط ، نآ  اـب  هک  دـندرک  دـهع  شیرق  دـندومنیم و  ینابـساپ  ار  تلاـسر  ترـضح  دوخ  هنب 
مه یمسوم  رد  يدندرک و  اذیا  يدندزب و  ار  وا  يدمآ  نوریب  یّمهم  تهج  هب  بعش  زا  یسک  رگا  دنرخن و  ناشیا  زا  دنـشورفن و  ناشیدب 
هب راک  ات  دندوب  راتفرگ  بعـش  رد  لاونم  نیا  رب  لاس  هس  دشورف  ناشیدب  يزیچ ، یـسک  دنتـشاذگیمن  ناتخبدـب  نآ  دـندمآیم  نوریب  هک 

هناحبس ّقح  هک  لاس  هس  زا  دعب  دنتفریمن و  باوخ  رد  هّکم  مدرم  بعش ، لها  يافعـض  لافطا و  يراز  هیرگ و  زا  اهبـش  دیـسر و  رارطـضا 
زا ترـضح  تفای و  تافو  مالـسلا  هیلع  بلاط  وبا  زور  کی  تسیب و  هام و  تشه  زا  دـعب  دـندمآ  نوریب  بعـش  زا  داد  یـصالخ  ار  ناـشیا 
ربخ رد  تشذگرد و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) يربک هجیدخ  زور  جنپ  هام و  کی  ای  زور  هس  هب  نآ  زا  دـعب  دـش  نوزحم  لولم و  رایـسب  وا  توف 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ملاع  دیس  هک  تسا 
ص:102  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ریخ ياـعد  ار  وا  تسیرگ و  هب  هجاوخ  درک  تیاکـش  ضرم  تّدـش  زا  هجیدـخ  دـمآرد  هرهاـط  هرجح  هب  يربک  هجیدـخ  تلحر  تقو  رد 
تبحص زا  تقرافم  رب  یلو  مرادن  كاب  گرم  زا  نم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ  هجیدخ  تست  رادید  قاتشم  تشهب  هجیدخ ! يا  دومرف  تفگ و 

. مروخیم ترسح  و  میرگیم ، وت 
ره ماهدرک و  عمج  رطاخ  دوخ  نارتخد  زا  نم  هّللا ! لوسر  ای  یـشاب  نارگید  ناج  وت  مریم و  هب  نم  هکمسرت  نآ  زا  یلو  مرادن  میب  گرم  ز 

روضح هب  ترضح  يراذگن  يرگید  هب  هدش  لّفکتم  دوخ  ار  وا  درادن  یماجنارـس  زونه  نم ، همطاف  اّما  دنراد  ینام  ناخ و  یناماس و  مادک 
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تارکـس رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردام  مالـس  اهیلع  همطاف  نوچ  اّمأ  تسا  نم  رگج  هراپ  همطاف  تفگ  تفرگ و  رب  رد  دـیبلط و  ار  همطاـف  يو 
زوس زا  دـنکن و  هلان  قارف  زا  یـسک  هنوگچ  دـیلانیم و  يو ، تقرافم  رد  راز  راز  دـیلامیم و  رداـم  يور  رد  يور  دیـشکرب و  داـیرف  دـید 
هریت هایـس و  ار  ناگدـنامزاب  راگزور ، نارای  ترجاـهم  دزادـنایمرب و  ار  ربص  ياـنب  ناتـسود  تقراـفم  نوچ  دـنزن  هنادوخیب  هرعن  نارجه 

. دزاسیم
قارف زا  هآ  قارف ، زا  هآ  قارف ، زا  میزوس  دنچقارف  زا  هام  نآ  هریت  بش  نوچ  تخاس  ار  ام  زور 

روکذـم هّللا  همحر  راقو  ماما  زا  تایکبم  باتک  رد  قارف  زا  هام  ات  هآ  یهام ، هب  ات  ممـشچ  بآدوریم  بش  ره  هک  یهام  ات  هاـم  زا  دـنهگآ 
لوسر ای  هک  دومرف  ار  ملاع  دّیس  تسا  تلحر  تقو  هک  تسناد  دیسر و  نایاپ  هب  رمع  ار  اهنع ) هّللا  یـضر   ) نوتاخ هجیدخ  نوچ  هک  تسا 

منک ضرع  نیرخآ  عادو  زاـین  ناـبز  هب  مزاـس و  ترخآ  هشوت  ارت  ياـقل  قوذ  منیبـب و  ار  وت  نم  رخآ  رادـید  اـت  نیـشنب  نم  شیپ  یمد  هّللا 
. میریمیم نم  تسا و  هدمآ  لجا  کیپ  الاح  مدرب و  رس  هب  تتمدخ  رد  يرمع  هّللا  لوسر  ای  تفگ  هجیدخ  تسشن  هب  يو  شیپ  ترضح 

تعافـش هب  نم  مهم  ینک و  تساوخرد  ارم  وفع  ییوگب و  هناحبـس  قح  اب  نم  نخـس  یئوجزاب و  ارم  تماـیق  رد  هک  تسا  نآ  نم  سمتلم 
تسدرخ و نم  همطاف  رگید  ینک و  ّلح  هب  ارم  یئامرف و  وفع  دشاب  هدمآ  دوجو  رد  نم  زا  يریصقت  تمدخ  رد  رگا  رگید  ینک . تسار 

ص:103  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دیـس دـناسر  امـش  ضرع  هب  ات  میوگب  همطاف  اب  تفگ  مناوتیمن  وت  اب  مراد  گرزب  ياهملک  تفگ  هاگنآ  يراد  وکین  ار  يو  دـنام  ردامیب 

مردام هک  يوگب  ار  تردـپ  رتخد  يا  تفگ  هجیدـخ  تسـشن  هب  ردام  شیپ  دـمآرد و  همطاف  تساـخرب و  يو  نیلاـب  رـس  زا  ناـیرگ  ملاـع 
: دیوگیم

نآ تکرب  هب  هک  دشاب  نک ، نم  نفک  یتخادـنایم  نویامه  قرف  رب  یحو  لوزن  تقو  هب  هک  ار  دوخ  كرابم  يادر  مرذـگرد  نم  نوچ  هک 
. دنک تمحر  نم  رب  هناحبس  ّقح 

هب ورب  هک  داد  همطاف  هب  ءادر  دـش و  نایرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ملاـع  رتهم  دـیناسر  ضرع  هب  نخـس  نیا  دـمایب و  مالـس ) اـهیلع   ) همطاـف
وت دیوگیم  دناسریم و  مالـس  ار  وت  یلاعت  يادخ  دّمحم ! ای  هک  دیـسر  رد  نیما  لیئربج  لاحلا  یف  دوش ، شوخ  يو  لد  ات  يامنب  تردام 

مینادرگ هدیـشوپ  دوخ  مرک  سابل  زا  ار  وا  تسام  مرک  هب  يو  نفک  درک  ادف  ام  هار  رد  تشاد  هچنآ  هجیدخ  نوچ  هک  رادهگن  دوخ  يادر 
دـشاب يو  صئاـصخ  زا  یکی  تشهب  زا  وا  نفک  لاـسرا  « 1  » دـسر تّحـص  هب  نیا  رگا  میتسرفب و  يو ، نفک  تشرـس  هزیکاـپ  تشهب  زا  و 

. دش ّملأتم  تیاغ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ملاع  هجاوخ  ترضح  وا  تافو  هب  و  اهنع » هّللا  یضر  »
تفرب ناج  بولطم  هک  تخوسب  ملا  زا  لددنامن  لد  مارآ  هک  دنامب  انع  رد  ناج 

هجیدخ توم  بلاط و  وبا  توف  زا  دعب  هک  دناهدروآ : تفرب  ناتـسوب  زا  نکـشرکش  یطوط  ناکراگزور  گنت  ِسفق  زا  لصاح  هچ  نونکا 
اج هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دّیـس  هب  تبـسن  دنتـسناوتیم  افج  هچ  ره  دندرک و  نوریب  ناودع  نیتسآ  زا  نایغط  تسد  شیرق 

میظع ياهرازآ  موق  ياهفـس  زا  زین  اجنآ  تفر و  فیاط  بناج  هب  دوب  تسناوتن  هکم  رد  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  نادـب  مهم  دـندروآیم و 
اجنآ زا  هک  دیسر  رد  هب  یهلا  رما  ات  دیشکیم  لالـض  لها  يافج  هّکم ، رد  لاعتم  کلم  بیبح  لاس  هد  هکنآ  لصاح  دمآ  هکم  هب  زاب  هتفای 

دیک هلیح و  نیمک  رد  ناـقفانم  دنتـسبرب و  توادـع  رمک  نادوهی  زین  اـجنآ  درب  فیرـشت  هنیدـم  هب  نوچ  دوـش و  همّرکم  هنیدـم  هب  هّجوـتم 
ددص رد  ناثوا  هدبع  ناکرشم و  دنتسشن و 

______________________________

ود رادافو و  رای  ود  هک  ص )  ) مالـسا ربمایپ  داد  خر  کیدزن  هلـصاف  زور  دنچ  اب  مه و  نراقم  ود  ره  بلاط  وبا  هجیدخ و  تشذگرد  (- 1)
. دندیمان نزحلا » اعد   » لاس ار  لاس  نآ  هک  يّدح  هب  دوب  نیگهودنا  نوزحم و  اعون  دوب  هداد  تسد  زا  ار  نابرهم  راکرپ و  رصان 

ص:104  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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ردب هوزغ  دوب  رضاح  نآ  رد  سیفن  سفن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترـضح  هک  لّوا  برح  دندمآرد و  مالـسا  لها  هلتاقم  هبراحم و 
وا دوب  لاسنهک  يدرم  وا  دیشچ و  تداهش  تبرش  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  يو  ّمع  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  ازغ  نآ  رد  تسا و 

تـسد هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يادخ  لوسر  هک  یـسک  لّوا  تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  وا  ترـضح  دـنتفگیم و  نیرجاهملا  خیـش  ار 
رب اهملع  دندیـشکرب و  فص  ردب  هاچ  رـس  رب  رکـشل  ود  ره  هک  تسا  نانچ  وا  تداهـش  تروص  دوب  وا  تسب  رب  اول ، وا  يارب  دوخ  كرابم 

دنتـشاد و حالـس  ناشیا  رتشیب  دوب و  ناشیا  نایم  رد  رتش  داتفه  بسا و  دـص  دوب و  یگنج  درم  هاجنپ  دـصهن و  راّفک  رکـشل  دـندرک ، ياـپ 
دوب و ریشمش  تشه  هرز و  شش  بسا و  ود  رتش و  داتفه  ناشیا  نایم  رد  حالـسیب و  ناشیا  رثکا  دندوب  رفن  هاجنپ  دصیـس و  مالـسا  رکـشل 

هبتع نب  دیلو  موس  وا ، ردارب  هبیش  مود  هعیبر  نب  ۀبتع  یکی  دندیبلط  زرابم  دمآرد  نادیم  نایم  رد  راّفک  زا  سک  هس  فوفص ، هیوست  زا  دعب 
شیرق نازرابم  میراصنا  زا  ام  دنتفگ  دـیناسک ؟ هچ  امـش  هک  دندیـسرپ  ناشیا  دـنتفر  ناشیا  ربارب  رد  يراصنا  ناوج  هس  مالـسا  رکـشل  زا  و 

. تسرف نوریب  ام  يافکا  زا  دّـمحم  يا  هک  درک  ادـن  ناشیا  زا  یکی  میبلطیم و  ار  دوخ  مامعا  يانبأ  ام  تسین  يراک  امـش  اـب  ار  اـم  دـنتفگ 
هـس نآ  نادیم  رد  هنازرف  عاجـش  هس  نیا  هنادرم و  درم  هس  نیا  دیور  ناشیا  نادیم  هب  امـش  یلع ! يا  هزمح ! يا  هدـیبع ! يا  دومرف  ترـضح 
دـش هیبش  مینغ  دوب  لاس  نایم  هزمح  دوب و  هتفای  لاس  درم  مه  وا  هک  تفر  هبتع  هلباقم  رد  دوب  ریپ  يدرم  هدیبع  دـندمآ و  رد  هناگیب  نیدیب 

هدیبع و دندیناسر و  لتق  هب  ار  دوخ  فیرح )  ) مینغ هزمح  یلع و  دوب  هدیـسر  ون  هتـساخون و  هک  دـمآ  دـیلو  ربارب  رد  دوب  ناوج  هک  یلع  و 
داتفا رد  ياپ  زا  هدیبع  دمآ و  نوریب  زغم  تفاکـش و  هب  شناوختـسا  هک  دز  هدـیبع  قاس  رب  یمخز  هبتع  دـنتخاس  حورجم  ار  رگیدـکی  هبتع 

قاس زا  زغم  دندیناسر و  رونا  رظن  هب  هتـشادرب  ار  هدـیبع  دـندینارذگ و  هب  غیت  هب  ار  يو  هدروآ  هبتع  هب  يور  دـندید  نانچ  هک  یلع  هزمح و 
ای تفگ  داـتفا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ملاـع  هجاوخ  لاـمج  رب  شمـشچ  درک  زاـب  هدـید  نوچ  دوب  شوـهیب  هدـیبع  تخیریم و  نوریب  يو 

بلاط وبا  رگا  تفگ  هدیبع  یئادعس  رتفد  رس  یئادهش و  هلمج  زا  وت  یلب  دومرف  ترضح  متـسین  دیهـش  نم  ایآ  ادیهـش ؟ تسل  هّللا أ  لوسر 
نم هک  يداد  فاصنا  يدوب  هدنز 

ص:105  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
: تسا هدروآ  مظن  رد  وا  هچنآ  هب  مّقحأ 

اهتفآ زا  وا  تظفاحم  ربمغیپ و  تمالس  رد  ام  هک  تسا  نآ  هب  عجار  تیب  نومضم  لیالحلا  انئانبا و  نع  لهندن  وهلوح  عرصن  یّتح  همّلسن  و 
همه ار و  دوخ  ینعی  دوخ  نادـنزرف  نانز و  زا  مینک  شومارف  میوش و  لفاغ  وا و  درگادرگ  رب  میوش  هتـشگ  كاله ، هک  یتقو  اـت  میـشوکب 

. میزاس وا  يادف  ار  دوخ  ناسک 
تفای لاقتنا  رارقلا  راد  هب  اـحور  لزنم  رد  ردـب  زا  تعجارم  تقو  رد  وا  تفگ و  ریخ  ياـعد  درک و  قیدـصت  ار  وا  ترـضح  هک  دـناهدروآ 

هک دوب  هجو  نآ  رب  ـالامجا  دـحا  هوزغ  تفاـی و  تداهـش  هبترم  دـحا  برح  رد  هک  دوب  هزمح  تیب  لـها  زا  مود  دیهـش  هیلع و  هّللا  ناوضر 
دنشک ماقتنا  دندوب  هتشگ  هتشک  هک  ناشیا  فارشا  دیدانص  تهج  هک  دنتساوخ  هتسب  رمک  مالـسا  لها  هنیک  هب  ردب  گنج  زا  دعب  ناکرـشم 
نادـیم هب  دوب  ناشیا  نایم  رد  رتش  رازه  هس  بسا و  تسیود  دـندوب و  شوپهرز  ناشیا  زا  دـصتفه  هک  درم  رازه  هس  دـندرک  عمج  يرکـشل 

رد دحا  هک  یهجو  رب  داتسیاب  ناشیا  هلباقم  رد  درم  دصتفه  اب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  دندز و  هب  هاگرکـشل  دحا  رد  هدمآ 
اجنآ زا  نانمشد  هک  دوب  رطخ  ّلحم  هک  تشاد  یفاکـش  « 1  » نینیع هوک  دـش  عقاو  ناشیا  راسی  رب  نینیع  هوک  يور و  شیپ  رد  هنیدـم  افق و 
رّرقم تشارفا و  اجنآ  زادناریت  هاجنپ  اب  ار  ریبج  نب  هّللا  دبع  هیلع ) هّللا  تاولص   ) لوسر ترضح  دنیآ  مالسا  لها  رکشل  رـس  رب  هدرک  نیمک 

دیبنجن و دوخ  ياج  زا  هجو  چیه  هب  امش  هک  دومرف  دیآرد  هار  نادب  ناکرشم  زا  یسک  هک  دنراذگن  دنراد و  هاگن  ار  هوک  فاکش  هک  درک 
نب ۀحلط  شیرق  رادملع  هیولا ، نتـشارفارب  فوفـص و  هیوست  زا  دعب  و  بولغم ، هاوخ  میوش و  بلاغ  ام  هاوخ  دیهدم  تسد  زا  ار  زکرم  نیا 

كاله دیـسر و  شزغم  ات  هک  دز  يو  قرف  رب  یغیت  هتفر  نوریب  يو  تزرابم  هب  یلع  یـضترم  تساوخ و  زرابم  هدـمآ  نادـیم  هب  هحلط  یبا 
هبلغ ناناملـسم  دش و  راسنوگن  رفک  ملع  دـش و  كاله  شیرق  رادـملع  هّصقلا  دـش  هتـشک  هزمح  تسد  رب  دـمآ و  نادـیم  هب  شردارب  دـش 
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نتفرگ تمینغ  هب  دندرک و  نوریب  هاگرکشل  زا  ار  راّفک  هدرک 
______________________________

. تسا دحا  کیدزن  هینثت ، ظفل  هب  نینیع  هوک  (- 1)
ص:106  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ره دـنداهن  هاگرکـشل  هب  يور  هتـشاذگ  ظفاحمیب  ار  زکرم  دـندید  ار  نتفرگ  تمینغ  راّفک و  رارف  نینیع ، نانابهاگن  نوچ  دـندش  لوغـشم 
راّفک داتـسیا و  هب  اجنآ  دنچ  يدودعم  اب  ریبج  نبا  درکن و  هدیاف  دـینکم  يادـخ  لوسر  رما  فالخ  هک  درک  هغلابم  ریبج  نب  هّللا  دـبع  دـنچ 

ناشیا فص  هدمآرد  مالسا  رکشل  بقع  زا  دندرک و  دیهـش  شنارای  اب  ار  ریبج  نبا  هداهن  بوص  نادب  يور  دندید  یلاخ  ار  ّرمم  نآ  نوچ 
هک راّفک  یضعب  داتفا و  ناملسم  رب  تسکش  دش  عقاو  موق  نآ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تفلاخم  تمائش  هب  دندیـشاپب و  مه  زا  ار 
هب یتمـسق  دـندش : مسق  هس  هب  مالـسا  رکـشل  لاح  نیا  رد  دـنتفرگ و  نایم  رد  ار  مالـسا  لـها  دـنداهن و  هکرعم  هب  يور  دـندوب  هداد  تشپ 

دعـس یلع و  یـضترم  نوچ  دندومنن  تقرافم  ترـضح  نآ  تمزالم  زا  یتمـسق  و  دـندمآرد ، رهـش  هب  ات  هنیدـم  یلاوح  هب  دـنتفر  تمیزه 
هب رخآ  یخرب  دندش و  زیاف  تداهش  تداعس  هب  ناشیا  زا  یخرب  دنتشگیم و  نادیم  نایم  رد  ناریح  همیـسارس و  یتمـسق  هحلط و  صاّقو و 

. دنتفاتش ملاع  هجاوخ  ترضح  تمدخ 
هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ترضح  دنداهن  تمیزه  هب  يور  ناناملسم  نوچ  دحا  زور  رد  هک  تسا  لوقنم  هک  هدروآ  بابحالا  ۀضور  رد  و 
تفگ تسا  هداتسیا  يو  يولهپ  هک  دید  ار  ع )  ) یلع یـضترم  تسیرگن  لاح  نآ  رد  دش  كانمـشخ  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ  اهنت  ار  هلآ  و 

زا يدـتقم  تسادـتقا  وت  هب  ارم  هک  یتـسرد  هب  ةوسأ  کـب  یل  ّنا  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : يدـشن ؟ قـحلم  نارگید  هب  هک  تسنوـچ  یلع ! يا 
!؟ دور اجک  ادتقم  کیدزن 

دورن ناتسلگ  زگره ز  هتخوس  لبلبدورن  ناناج  هچوک  زا  و  قشاع ، دهد  ناج 
يا هک  دومرف : دنتـشگ  ترـضح  نآ  هّجوتم  یعمج  هاگان  دورن  نامیپ  رـس  زا  دورب  رـس  شرگ  هکتسا  نآ  تقیقح  هب  قداص  قشاع  تفص 

ار یضعب  دینادرگ و  قّرفتم  ار  همه  دروآرب  ناشیا  راگزور  زا  رامد  تشگ و  موق  نآ  هّجوتم  لاحلا  یف  یلع  رادهاگن  عمج  نیا  زا  ارم  یلع 
ربمایپ اب  ع )  ) لیئربج لاح  نآ  رد  دـش  تیافک  زین  هورگ  نآ  ّمهم  درک  تراشا  یلو  هب  یبن  دـندش  ادـیپ  رگید  تعامج  داتـسرف و  خزود  هب 

هب هنم » انأ  ینم و  هنا  : » هک دومرف  ترضح  دروآیم  ياج  هب  یلع  هک  تسا  يدرمناوج  تاساوم و  لامک  نیا  تفگ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  )
نم امکنم و  انا  تفگ و  لیئربج  میوا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتسرد 

ص:107  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
«1 . » راقفلا وذ  ّالا  فیس  یلع ال  ّالإ  یتف  تفگیم ال  یبیغ  هدنیوگ  هک  دندینش  و  ماود ، ره  امش  زا 

ایلوا ناطلس  هک  یئامرف  رّوصت  هبئاشیب  یئامن و  قیدصت  ههبـشیب  دیاب  هک  هدرک  رکذ  لحم  نیا  رد  هّفلؤم ) حور  هّللا  ّحور   ) رردلا جرد  رد 
دـصقم نیا  رب  جورع  ینـسا و  هبترم  نیا  رد  لوزن  يربـک و  تداعـس  نیا  كرد  یمظع و  تلود  نیا  بسک  ار  مالـسلا  هیلع  یـضترم  ّیلع 

لاق امک  دش  لصاح  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم دمحم  ینعی  ایقتأ  لمکأ  هب  ءامتنا  هطساو  هب  ایفصأ و  لضفا  هب  ادتقا  تکرب  هب  یصقأ 
. دافا امیف  داجأ  دقل  مظانلا و 

دیسر یفطصم  تعباتم  تلود  زادیسر  یتف  هبترم ال  رس  هب  وک  نآ 
دیسر اهدژا  اب  هک  دوب  میلک  نوچمهراقفلا  وذ  هب  ادعأ  رس  رب  هک  یلدرپ  نآ 

هدهاعم رگیدکی  اب  شیرق  رافک  زا  نت  راهچ  هک  دناهدروآ  دیـسر  ایمیک  اب  وچ  بلق ، راک  تشگ  رزتفای  صالخ  لد  اههقرفت ، وا ز  رهم  اب 
نیا رد  سپ  صاّقو  یبا  نبا  ۀبتع  دیمح و  نبا  هیّمق و  نبا  باهش و  نبا  دنرآ  لتق  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ار ادخ  لوسر  هکنآ  رب  دندومن 

هداتفا یعضوم  رد  دنچ  يدودعم  اب  تلاسر  ترضح  دندوب و  هداتفا  ياهشوگ  هب  کی  ره  هدش  بولغم  راربا  دندرک و  هبلغ  رارشا  هک  لحم 
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تلاسر رهاوج  ندعم  نآ  هلاوح  اهگنس  دندروآ و  رد  هب  تحاقو  نیتسآ  زا  تأرج  تسد  هتفای  تصرف  نامیپ  تسـس  نالد  تخـس  نآ  دوب 
بولق بارحم  هک  ترـضح  نآ  یناشیپ  ینارون  هنیئآ  رب  نآ  زا  یکی  درک و  ترـضح  نآ  هلاوح  دـنچ  یگنـس  هّیمق  نبا  دـندرک  تلـالج  و 

دـش و ناور  نوخ  هچنانچ  تشگ  حورجم  تیاغ  هب  دـمآ و  افو  ملح و  هبعک  نآ  يوجلد  يوربا  قاط  دوب و  افـص  قدـص و  مرح  ناهّجوتم 
نیمز رب  هک  تشاذـگیمن  تخاسیم و  كاپ  شیوخ  رهطأ  يادر  هب  ار  نآ  ترـضح  دـمآ و  دورف  يو  كراـبم  نساـحم  رب  نوخ  تارطق 

يوزاب رب  یگنـس  باهـش  نبا  دوش و  لزان  نیمز  لها  رب  نامـسآ  زا  باذع  هنیآره  دتفا  نیمز  رب  نآ  زا  ياهرطق  رگا  هک  دومرفیم  دـکچ و 
تفاکش و هب  شفیطل  بل  هچنانچ  دز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح نآ 

______________________________

(. ق یفوتم 884 ه .  ) يزاریشلا ینیسحلا  نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  نیدلا  لیصا  دیس  فیلأت  رشبلا : دیس  دالیم  یف  رردلا  جرد  (- 1)
ص:108  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هرمث هب  ازج  زور  رد  شلمع  لاهن  دینادرگ  هتسخ  ار  سدق  رابیوج  لخن  هزات  بطر  هنیک  گنس  هب  هک  دسح  ناتـسراخ  ياونیب  نآ  هنیآره ،
. دوب دهاوخ  روراب  « 1  » ِمِیثَْألا ُماعَط  ِموُّقَّزلا  َةَرَجَش  َّنِإ 

زا ترضح  نآ  هّیعابر  نادند  گنـس  نآ  رثا  زا  مه  یلـصاح و  تسین  شبطر  زا  راخ  راخ ، زجدنکف  تبل  رب  افج  گنـس  هک  لدتخـس  نآ 
یتوقای جرد  نآ  زا  تسلد  رد  نآ  يادوس  شتآ  زا  هایـس  غاد  ار  هاـم  هک  غارچ  بش  ياـهرهوگ  نآ  زا  یکی  دـش و  هتـسکش  بیـش  فرط 

. تفای هار  حیحص  دقع  نادب  يرسک  دوبن  يرامش  چیه  رد  كاخ  هتخت  رب  هک  دودرم  نآ  یئایحیب  زا  داتفا و  نوریب 
رُد ود  یسرد و  تسج  رُد  نآ  ردنورپ  جرد  شناهد ، اهرد  زا  تشاد 

دوب راک  رد  یحرفم  ادوس  عفد  تهج  هب  ار  زغمکشخ  گنـس  نآ  ایئوگ  نارهگدب  گنـس  دنکفا  يرـسکنآ  رد  کیل  حیحـص  يدقع  دوب 
. دوشیم ینامر  توقای  تشکیم و  راوهاش  رد  مامت  يدهج  هب  هک  « 2»

ینمی قیقع  نوچ  هک  تساوـخیم  هرهچ ، هایـس  لد  تخـس  نآ  اـی  ياـس  لـعل  نکـش و  رد  يدـشن  رگيارگحرفم  گنـس  نآ  يدـش  یک 
«3 . » دیامن یگنر  سابتقا  شنابات  لیهس  هعشعش  را  ددرگ  ناشخرد 

هدنشخب لعل  گنر  ار  گنسهدنشخر  لیهس  شلعل  دوب 
هّیمق نبا  دیـسر  تحارج  نیدـنچ  ار  ترـضح  نآ  هک  لـحم  نیا  رد  دـمآ  گـنر  قیقع » ، » مدرد گنـسدمآ  گنـس  قـیفر  شلیهـس  نوـچ 

یکاغم رد  هدومن  زارتحا  وا  ریشمش  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع دیس  درک  ترضح  نآ  هلاوح  يریشمش 
______________________________

.43 هیآ : ناخدلا ، هروس  (- 1)
هب هیبشت  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ بل  ّفلؤم  دنکیم  لئاز  ار  مغ  دروآیم و  يداش  دیراورم  توقای و  دـنتفگیم  میدـق  رد  (- 2)

. تشاد مزال  حرفم  هک  هدز  ادوس  هناوید  نوچ  ار  راّفک  گنس  دیراورم و  هب  ار  نادند  تسا و  هدرک  توقای 
بل تسا و  ناشخرد  گنر  خرس  مه  نآ  هک  تسا  هدرک  لصاح  ینمی  لیهـس  شبات  ببـس  هب  ار  دوخ  گنر  ینامی  قیقع  دنتفگیم  (- 3)

. تسا هدرک  لیهس  هب  هیبشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
ص:109  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

زا راگزور  مشچ  هریت و  ملظم  بش  نوچ  ناتـسود  هدـید  هب  نشور  زور  تشگ و  ناهن  رارـشا  راربا و  رظن  زا  شراثآ  باتفآ  هراسخر  داـتفا 
. دش هریخ  رایغا  مخز  مشچ  راثآ  هدهاشم 

جوا هام  هدیشوپ و  انف  بورغ  هماج  نیقی  عرش  دیـشروخ  هک  تشادنپ  نوچ  هیمق  نبا  دیـسر  ایرد  هب  لیـس  اههژم  زادیـسر  اّیرث  هب  اهلد ، هلان 
وا نابز  زا  سیلبا  متخادرپب  وا  مهم  زا  لد  متخاسب و  ار  دمحم  راک  هک  داد  هدژم  ار  دوخ  موق  هدـش ، يراوتم  لاوز  توف و  برغم  هب  لامک ،
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نیا هظحل  کی  هب  دیسر و  هنیدم  هب  سیلبا  زاوآ  دش و  هتـشک  دّمحم  هک  یتسرد  هب  دینادب  لتق  دق  ادّمحم  ّنإ  الأ  تخادنا  هزاوآ  هتفرگ  ارف 
یلص  ) ملاع دّیس  و  دندش . لوغشم  تمینغ  نتفرگ  هب  هدش  نامداش  ربخ  نیا  زا  كرش  لها  تفای  راشتنا  نمـشد  تسود و  نایم  زوسلد  ربخ 

، هوزغ نیا  رد  دنتسویپ و  يو  هب  باحصا  یخرب  دومن و  هّجوت  بعش  بناج  هب  دمآرب و  كاغم  نآ  زا  ینامز  زا  دعب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا 
رب هیلع  هّللا  مالس  هزمح  تداهش  تروص  دیسر و  نیحرف » نوقزری ،  » هرهاز هضور  هب  دیشچ و  تداهش  ماج  زا  ياهعرج  مالسلا  هیلع  هزمح 

يدرم يدنتفگ  یـشحو  ار  وا  هک  یـشبح  تشاد  یمالغ  دوب  برع  فارـشا  زا  یکی  هکم و  هداز  رتهم  هک  معطم  نب  ریبج  هک  دوب  هجو  نیا 
يا تفگ  دیبلط و  ار  یشحو  ریبج  دندرک  هنیدم  تمیزع  شیرق  رکـشل  نوچ  يدرک  گنج  نیبوز  هب  هتـسویپ  دوب و  « 1  » زیرگزرابم ریلد و 

دّمحم الاح  متشاد و  ّمع  کی  نم  و  دنتشکب ؟ يراوخ  يراز و  هچ  هب  ار  يدع  نب  معطم  نم  ّمع  ردب  زور  رد  ناناملسم  هک  ياهتسناد  مالغ 
هب مزاس و  دازآ  ار  وت  یناسر  لتق  هب  ار  هزمح  برح  نیا  رد  رگا  هنیدم  رد  هزمح  تسا و  هکم  رد  دوخ  ساّبع  ساّبع ، هزمح و  دراد  ّمع  ود 

لامج نسح  هب  برع  لیابق  رد  دوب و  نایفـس  وبا  نز  هک  دـنه  تفرگ و  مامتها  هدـهع  رد  راک  نآ  ماـمتا  یـشحو  منادرگ  داـش  رفاو ، لاـم 
: تفگ دیبلط و  ار  یشحو  داتفا  كاله  هاچ  هب  ردب  زور  رد  هبنع ، وا  ردپ  تشاد  مامت  ترهش 

هدعاق هب  تیبرت  ارت  نم  دسر و  لوصو  لوصح  هب  دـشاب  ار  وت  هک  یماک  یهدزاب  نم  ردـپ  نتـشک  باوج  نیبوز  نابز  هب  ار  دـمحم  وت  رگا 
ثراح نبا  ۀبتع  رتخد  هک  تسا  لوقنم  منک و 

______________________________

. هلیح رکم و  اب  هزبرج و  اب  ینعی  (- 1)
ص:110  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ردپ وفک  شیب  ار  سک  هس  دیراد  ناشیا  اب  هبراحم  تمیزع  هک  يرکشل  رد  هدش و  هتشک  ردب  رد  نم  ردپ  هک  تفگ  یشحو  اب  زین  رماع  نب 
: داد باوج  یـشحو  مناسرب  يدازآ  يداـش و  هب  ار  وت  نم  يزاـس  لوتقم  ار  نت  هس  نیا  زا  یکی  رگا  هزمح  یلع و  دـمحم و  منادیمن  دوخ 
زا مبای  باوخ  رد  ار  وا  رگا  هک  هبعک  يادـخ  هب  هزمح  اّما  دـنتهج و  کی  وا  تظفاحم  رد  باحـصا  هچ  متـسین  رداق  دـمحم  لتق  هب  نم  هک 
هب هک  دیاش  هدیـسر  مک  برح  نادیم  هب  هدیدان و  رازراک  تسا و  هدیـسرون  ناوج  یلع  نوچ  اما  درک  مناوتن  رادـیب  ار  وا  توطـس  تبیه و 

؟ یتحار
مالـسا هشیب  ریـش  هس  نیا  زا  یکی  نتـشک  مزع  ثراح  رتخد  تیبرت  لایخ  دنه و  هدعو  هب  يدازآ و  يداش  هب  یـشحو  سپ  تخادـنا  مناوت 

رد راصنا ، نازابناج  رجاهم و  نازابرـس  هک  دـید  دروآ  ياج  هب  مامت  صّحفت  دـمآرد  دّـصرت  هاگنیمک  هب  برح  زور  نوچ  درک و  تسرد 
برح رد  یتأ  له  ناویا  زّربم  یتف و  نادیم ال  زرابم  هک  دید  دمآرد ، یلع  يوج  تسج و  هب  هدـش  دـیمون  اجنآ  زا  دـنرایخا  دّیـس  تمزالم 

هک دید  دش  هّجوتم  هزمح  بناج  هب  تشگزاب و  درادـن  یتسد  وا  رب  هک  تسناد  تسا  ربخاب  دوخ  فارطا  بناوج و  زا  دراد و  مامت  یتراهم 
ره هب  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  هزمح  هک  تسه  یتیاور  دـنزیم و  مه  رب  ار  شیرق  فوفـص  هدـمآرد  موق  نایم  هب  تسم  ریـش  نوچ  هزمح 

يدربتـسد تعاجـش  توطـس و  هب  تشاذـگیمن و  ورف  يزیچ  رازراک  قیاقد  زا  ناـنک  برح  ریـشمش  ود  ره  هب  تشاد و  يریـشمش  یتسد 
، يدومن وا  يراکتسرد  يرادیاپ و  هظحالم  ناتسد  متسر  رگا  يداتفا و  رد  ياپ  زا  وا  هدهاشم  هب  يدوب  هدنز  نامیرن  ماس  رگا  هک  دومنیم 

. يداد شدنمس  لعن  رب  هسوب 
درآ نادیم  يوس  يراوسهاش ، نانچ  اتردق  ناگوچ  کلف  دیامن  بعل  اهلاس 

هب ار  وا  لّلعتیب  دیـسر و  يّزعلا  دـبع  نب  عابـس  هب  اقاّفتا  درآ  ناگوچ  مخ  رد  کلف  يوگ  یمد  هبدـنک  دـصق  رگا  یکالاچ  یتسچ و  هر  زا 
رد ار  دوخ  یشاحتیب  تفر و  بضغ  رد  هزمح  دماین  وا  ربارب  رد  سک  چیه  شیرق  تعامج  زا  دیبلط  زرابم  نایوگزجر  داتسرف و  رقس  ّرقم 

تـشادن فارطا  ظفح  ياورپ  هدروآ  بل  رب  فک  تخاس و  قّرفتم  یـشالتم و  ار  ناشیا  رادبآ  ریـشمش  برـض  هب  تخادـنا و  یعمج  نایم 
هب شیاپ  دوب  هدایپ  هک  تسا  نآ  یتیاور  دمآرد و  رس  هب  شبکرم  هاگان  هک  دیبلطیم  یتصرف  هتسشن  هاگنیمک  رد  یشحو 
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ص:111  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
فرط زا  هک  دمآ  شاهناع  رب  تخادنا و  يو  يوس  هب  ینیبوز  هاگنیمک  زا  یـشحو  دش  هنهرب  شمکـش  داتفا و  تشپ  رب  دـمآرب و  ياهتـشک 
نیمز يور  رب  نتفر و  تسناوتن  تسا  هدز  هک  مخز  نیا  هک  درگن  هب  ات  دومن  هّجوت  هاـگنیمک  يوس  هب  تساـخرب و  هزمح  دـش  نوریب  رگید 

زا مدرم  ات  درک  ربص  یـشحو  تفر  الاب  ملاع  هب  ادهـشلا  دّیـس  ناج  دـنار و  نابز  رب  تداهـش  هملک  هداهن  نیمز  رب  شکرابم  یناشیپ  داتفا و 
کنیا هک  درب  دـنه  کیدزن  هب  دروآ ، نوریب  شرگج  تفاکـش و  هب  ار  يو  مکـش  تشاد  هک  ياهبرح  هب  دـمایب و  دـندش  رود  يو  کیدزن 
تـشاد ياپ  تسد و  ندرگ و  رد  هک  يرویز  هیاریپ  تخادنیب و  سپ  دیئاخب  هدرب  ناهد  هب  دتـسارف و  ار  نآ  دنه  تردـپ . لتاق  هزمح  رگج 

؟ يامنب نم  هب  یتشک  اجک  ار  هزمح  هک  دیـسرپ  يو  زا  سپ  مهدـب  تخرـس  رز  راـنید  رازه  هد  مسر  هّکم  هب  نوچ  تفگ  دیـشخب و  يو  هب 
دوخ اب  هدیشک  هتـشر  رد  دیربب و  يو  ياضعا  زا  رگید  یـضعب  ینیب و  شوگ و  دیـشکرب و  دراک  دنه  هزمح  رـس  هب  ات  دروآ  ار  وا  یـشحو 

. تشاذگب نوخ  كاخ و  نایم  رد  هدرک  هلثم  ار  راوگرزب  نآ  دربب 
درک رازراک  نید  نمشد  هب  ازغ  رد  وکینت  دوب  یک  اور  هداتف  نوخ  كاخ و  رد 

هیلع و هّللا  یلـص   ) ربمغیپ ترـضح  لتق  هزاوآ  نوچ  هک  دناهدروآ : درک  راثن  یهلإ  نید  يارب  ار  ناجدـحأ  رد  هک  دّـمحم  ّمع  يادـف  اهناج 
رد رب  همطاف  دندرک  دحا  دصق  تراهط  تارجح  تارّدخم  دنتـسیرگیم و  هک  ّالا  دنامن  هّیمـشاه  هّیـشرق و  ینز  چیه  دیـسر  هنیدـم  هب  هلآ )
زاب دسرپ  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  لاح  دـیوگ و  نخـس  يو  اب  هک  تساوخ  همطاف  تشذـگیم  رکـشل  نایتمیزه  زا  یکی  دوب  هداتـسیا  هرجح 

؟ یسرپیم هچ  تفگ  تسیچ  ربخ  هک  دیسرپ  یتمیزه  زا  هّلحم  مدرم  زا  یکی  تشاد و  مرش 
غامد هب  دـمآرب و  كرابم  هنیـس  زا  دود  ربخ  نیا  نومـضم  زا  ار  همطاف  سرپم  نیبیم و  هناتـسآ  رد  رب  نوخناوتن  نتفگ  هناخ  نورد  لاوحا 
دهد دزم  يادخ  ناناملسم  يا  تفگ  دیسر و  هب  رگید  یسک  هاگان  هک  داتفا  زارد  رود و  هشیدنا  رد  دش  ناور  هدید  زا  کشا  لیـس  هدیـسر 

كرابم يور  رب  بآ  دندوب  رضاح  اجنآ  هک  نانز  تعامج  دش  شوهیب  دومرف  عامتسا  ربخ  نیا  هک  همطاف  امش ! ربمغیپ  تداهش  هب  ار  امش 
زا هدنکفا  رس  رب  تمصع  رداچ  سپ  هابیبح ! ای  و  هاتبأ ! ای  هک  دیشکرب  دایرف  دمآ و  شوه  هب  ات  دندز  يو 

ص:112  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هک دیوگ  يوار  دندش  ناور  دحا  هوک  هب  يور  هدومن  قاّفتا  نانز  زا  رگید  یعمج  نمیا و  ّما  هّیفـص و  هشیاع و  دـمآ  نوریب  هنیدـم  هزاورد 

. تشادن نآ ، ندینش  تقاط  سک ، چیه  هک  درکیم  ياهلان  دوبن و  نآ  عامتسا  بات  ار  يدحا  چیه  هک  دزیم  یهآ  همطاف 
هن نتفر و  هار  تّوق  هن  داتفایم  تفریم  هک  مدق  ود  ره  همطاف  دورب  اج  زا  ماهلان  نیا  دونـشب  رگا  هوکدورب  اّیرث  جوا  ات  هک  تسا  هآ  هچ  نیا 

. فّقوت يور 
، مرادن راتفر  تّوق  اما  مور  مردپ  شیپ  هک  مهاوخیم  تفگ  يوریم ؟ اجک  هب  رشبلا  ریخ  رتخد  يا  تفگ  دیسرب و  نایبذ  ینب  زا  ینز  هاگان 

دنیب تلاح  نیدـب  ارت  تراوگرزب  ردـپ  رگا  هک  مروایب  يربخ  وت  يارب  مورب و  نم  ات  شاب  نکاـس  اـجنیا  مه  وت  ءاـسنلا  ةدّیـس  يا  تفگ  نز 
دناد ياهدز  تنحم  ملا ، نینچ  شزوس  مغ و  نانچ  تلاح  دوب  رارقیب  شلد  اّما  تفرگ  رارق  يراوید  هیاـس  رد  همطاـف  درک ، دـناوتن  لّـمحت 

. دشاب هدش  راتفرگ  يزیزع ، نارجه  تسد  هب  هک 
تمـشچ نوچ  نز  يا  هک  دومرف  همطاف  سپ  دنارذگیم ؟ ناس  هچ  هب  لد  شمغ  تسد  زک  ؟ دـناد هچ  تسین  نم  مغ  نوچ  یمغ  هک  ار  نآ 

. وگب تصرف  تقو  هب  هد  ضرع  ینکیم  هدهاشم  هک  ناسنیدب  نم  لاح  ناسرب و  نم  زاین  مالس و  دتفا  مردپ  يارآناهج  لامج  رب 
رحس دوب  یک  ارت  قارف  بش  ایآرظن  زا  بیاغ  يدش  هک  نم  باتفآ  يا 

رگن نم  لاح  رب  تمحر و  مشچ  ياشگبلد  غارچ  مشچ و  ملاع و  مشچ  رون  يا 
راسخر رب  تاربع  تارطق  همطاـف  تفر و  هب  نز  نآ  رـس  هب  دور  مدود  مغ و  رد  عمـش  وچ  مزوستسد  هب  دوب  مداـب  هّصغ و  ین ز  وچ  ملاـن 

ات يدوب  هدـنز  هجیدـخ  مردام  اغیرد  يا  يداهن  مرگج  رب  یمیتی  غاد  و  يدروآ ؟ تبرغ  هب  ارم  ردـپ  يا  تفگیم  مامت  درد  هب  دـیرابیم و 
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هّینایبذ نز  بناج  نآ  زا  هلان و  رد  همطاف  اجنیا  يدومن  بیترت  یمهرم  ارم  یبیرغ  یئاهنت و  مخز  يدرک و  اود  ار  مایمیتی  یـسکیب و  درد 
هس ره  رسپ  ردارب و  ردپ و  ار  وا  دیسرپیم و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ملاع دّیـس  ربخ  دیدیم  ار  هک  ره  دیودیم و  داهن  هاگرکـشل  هب  يور 
درک هاگن  کین  نوچ  هداتفا  دید  ياهتشک  دیسر  هاگرکـشل  هب  نوچ  ار  اضق  دندوب  هتفر  رکـشل  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تمزالم  رد 
يور ندید  نم  رب  تسا  مارح  تفگیم  دوخ  اب  تشذگ و  هب  داهن و  مه  رب  هدید  هتشغآ  نوخ  كاخ و  هب  اجنآ  هدش و  دیهش  دوب  شردارب 

ص:113  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تـشذگرد زین  وا  زا  هداتفا  كاله  كاخ  رب  هداد و  ناج  دید  ار  ردپ  تفر  هب  رگید  يردـق  نوچ  منیبن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ربمغیپ يور  ات  وا 

وت رادید  دنموزرآ  هک  يدمآ  شوخ  ردام  يا  تفگ  دید  ار  ردام  نوچ  تشاد  تایح  زا  یقمر  زونه  هک  دمآرد  رظن  هب  شرـسپ  نآ  زا  دعب 
. مرگنب وت  رادید  مونشب و  وت  راتفگ  ات  ریگمارآ  مرب  رد  ینامز  مدوب 

رد ردام  ردام ، دیهـش  يا  و  ردام ! زیزع  يا  تفگ  نز  نک  ناـسآ  نم  رب  يراـب  تسا  راوشد  وت  رب  ؟؟؟ رادـید هدـعو  تسا و  نداد  ناـج  مد 
زا زونه  نم  هدمآ و  شردپ  لاح  رابختـسا  هب  ماهدناشن و  یئاج  ار  يادـخ  لوسر  رتخد  اّما  نایرب . وت  قایتشا  شتآ  رب  تسنایرگ و  وت  قارف 
رد دحا  هوک  ياپ  هب  ات  دمایب  تشاذگ و  هب  زین  ار  رـسپ  مرادن  نتـسشن  تّوق  هک  راد  مروذعم  دربیم  راظتنا  همطاف  مرادـن و  ربخ  ملاع  دـیس 
نآ درگادرگ  هباحـص  هداتـسیا و  ملع  ياـپ  رد  دوب و  هدـمآ  نوریب  بعـش  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ملاـع دّیـس  هک  دیـسر  یلحم 

ماهریـشع یمامت  هلیبق و  ّدج و  رـسپ و  ردارب و  ردپ و  هّللا ! لوسر  ای  تفگ  هداتفا  لوسر  مدـق  رد  دـمآ و  شیپ  نز  هدیـشک  فص  ترـضح 
مامت نز  یتشاذـگ ؟ اجک  ار  وا  هک  دومرف  ترـضح  نآ  منکیم  ضرع  وت  ترـضح  هب  ار  وا  تلاح  ماهدروآ و  همطاف  مالـس  داـب ! وت  يادـف 
هدژم تشگزاب و  نز  نآ  رآ ! نم  دزن  شراظتنایب  ناسر و  ودـب  نم  تایح  تراشب  درگزاـب و  دوز  نز  يا  تفگ  لوسر  داد  حرـش  ار  هّصق 

هب ارم  هک  دومرف  همطاف  هتـشاد  هب  وا  رـس  رب  ملع  هداتـسیا و  مدید  ار  تردپ  هک  يادـخ  هب  تفگ  دـیناسر و  همطاف  هب  ملاع  هجاوخ  تمالس 
رد ار  وا  تفرزاب  وا  شیپ  دـید  ار  همطاف  لوسر ، ترـضح  نوچ  دروآ  دـحا  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  وا  نز  ناتـسب  نم  زا  یناگدژم  ناسر  ردـپ 

ردپ يا  تفگ  همطاف  تخاون  هب  داد و  یّلست  ار  وا  هیلع ) همالـس  هّللا و  تاولـص   ) لوسر ترـضح  تسیرگ  هب  رایـسب  همطاف  تفرگ و  رانک 
ای تفگ  يراد ؟ عّقوت  هچ  همطاف  زا  هک  دیـسرپ  نز  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ملاـع  دّیـس  ماهدرک  لوبق  یناـگدژم  نز  نیا  زا  نم 

. داد تزاجا  ار  وا  ترضح  نآ  دنسکیب  هک  مور  دوخ  ناگتشک  رس  رب  ات  يامرف  يروتسد  هّللا ! لوسر 
نب ثراح  منیبیمن  ار  وا  ارچ  تسا و  هنوگچ  وا  لاح  هزمح و  نم  ّمع  تسا . هدرک  هچ  ایآ  یّمع ؟ لعف  اـم  هک  درک  باحـصا  هب  يور  سپ 

هزمح ربخ  ات  دش  ناور  ترضح  نآ  دزن  زا  هّمص 
ص:114  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نادب ار  هزمح  ّیلع  نوچ  دوب  هداتـسیا  هزمح  نیلاب  رب  هک  ینامز  رد  دیـسر  ثراح  هب  تفرب و  وا  بقع  زا  یـضترم  ّیلع  دـمآ  رید  دروایب و 
. دینادرگ رادربخ  لاح  نآ  زا  ار  وا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  دزن  هب  دمآ و  هیرگ  رد  درک  هدهاشم  لاح 

رـس رب  دمایب و  تساخرب و  دوخ  سفن  هب  ملاع  دّیـس  دـش  نوحیج  اههدـید  تخوس  همه  اهناجدـش  نوخ  همه  اهلد  هک  دوب  ربخ  هچ  نیا  هآ 
تشادیم تسود  رایسب  ار  هزمح  هچ  دمآرد  هیرگ  هب  دش و  كانهودنا  رایسب  دید ، هدرک  هلثم  هتـشک و  ار  دوخ  راوگرزب  ّمع  دمآ و  هزمح 

يو رسپ  هب  ربمغیپ  دش  ادیپ  رود  زا  دوب  هزمح  رهاوخ  هک  ترـضح  نآ  هّمع  هّیفـص  لحم  نیا  رد  و  یعاضر ، ردارب  مه  دوب  مع  مه  هک  اریز 
عزج ّدح  زا  هدایز  درواین و  تقاط  دیاش  هک  دنیبن  لاح  نیدـب  ار  دوخ  ردارب  دـیاین و  اجنیا  ات  نادرگزاب ، ار  تاهدـلاو  ورب و  هک  دومرف  ریبز 

هک ماهدینـش  رـسپ  يا  تفگ  هّیفـص  يدرگزاب  وت  هک  دـهاوخیم  نانچ  ادـخ  لوسر  یئآیم ؟ اجک  تفگ  تفرزاب و  رداـم  شیپ  ریبز  دـنک 
ار وا  ات  ماهدـمآ  هدـمآ ، شیپ  ادـخ  ياضر  تهج  هب  ار  يو  تنحم  الب و  نیا  هک  منادیم  هتخاس و  هلثم  دـناهدرک و  دیهـش  ار  هزمح  مردارب 
ار يو  ترـضح  دـیناسر  ربمغیپ  ضرع  هب  ردام  نخـس  دـمآ و  ریبز  مسرب  وا  ياـضر  تلود  هب  دـهد و  ربص  ارم  زین  يادـخ  هک  دـیاش  منیبب 

تـسناوتن هاگن  هیرگ  زا  ار  دوخ  اّما  دـیبلط  شزرمآ  هناحبـس  ّقح  زا  يو  تهج  هب  دومن و  عاجرتسا  دـید  ار  ردارب  دـمآ و  اـت  داد  يروتـسد 
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زگره ادبأ » کلثمب  باصا  ام  : » دومرف ترضح  تسیرگیم  مه  همطاف  دمآرد و  هیرگ  هب  وا  هیرگ  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر تشاد 
زج تبیصم  رد  هک  تسا  رّرقم  دوب و  دهاوخن  وت  تبیـصم  ربارب  نم  دزن  سک  چیه  تبیـصم  ینعی  دید  یهاوخن  وت  لثم  هب  ياهدز  تبیـصم 

ترـضح اب  رافک  ریاس  شیرق و  يافج  رد  مود  باـب  یفـشاکلا 114  ءادهـشلا ، ۀضور  دیاشن . هلان  هیرگ و  زج  دـسرن و  روهظ  نینأ  ءاکب و 
رایط رفعج  هزمح و  تداهش  رابجلا و  کلملا  هللا  تاولص  هیلع  راربا  دیس 

يرارقیب هآ و  هلان و  وکلد  يا  تبیصم  نینچ  ماگنه 
: دیوگیم هدمآ  لیئربج  هک  ار  امـش  رم  داب  تراشب  هک  تفگ  هّیفـص  همطاف و  اب  سپ  يراد  زور  مادک  رهب  زانینوخ  ياهکـشا  وت  هدید  يا 

«. دنتشون هلوسر  دسأ  هّللا و  دسأ  نامسآ  لها  نایم  رد  ار  هزمح  »
درازگ زامن  دحا  يادهش  رب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  هک  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

ص:115  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
.« درازگ زامن  هزمح  رب  راب  داتفه  زور  نآ  رد  ات  درازگیم  زامن  دنداهنیم  هزمح  دزن  دندروآیم  هک  ره  هزانج  رگید  هزمح و  رب  لّوا 

یلص ار  ملاع  دیس  هک  انامه  نادناخ ، نآ  زا  رخآ  دیهـش  نیـسح  تیب و  لها  زا  دوب  مود  دیهـش  هزمح  : » هک هدروآ  یمزراوخ  هّمئالا  رون  و 
رتهم درازگب و  زامن  سکیب  نادیهـش  نآ  رب  هک  دشابن  سک  دننک و  دیهـش  نیـسح  اب  ار  سک  داتفه  هک  دـندوب  هدرک  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا 

هناحبـس قح  ات  ینعی  البرک  يادهـش  يارب  یقاب  يو و  يارب  یکی  درازگ  زامن  هزمح  هزانج  رب  راـب  داـتفه  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  رـشب 
،« نوزفا باسح  ّزیج  زا  تسا و  نوریب  رامش  ّدح  زا  دوخ  نادیهـش  باوث  ناشیا و  تداهـش  رجأ  دناسر  ءادهـش  حاورا  هب  ار  زامن  نآ  باوث 

. دنشاب هدرک  هدامآ  نیلاب  وا  رس  يارب  دوخ  رانک  رد  نیعلا  روح  دتفا  رد  ياپ  زا  يدیهش  نوچ  هک  هدمآ  ربخ  رد 
رود هنادرم  نت  زا  دننک  هک  ناجرویغ  نانز  غیت  ازغ  تقو 

دننک تداهش  يالعا  یپ  زکدننک  تدایز  هاج  یپ  ین ز 
ار هزمح  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربـمغیپ هک  دـیوگ : يوار  دـنروخ  رثوک  همـشچ  زا  یتبرـشدنروخ  رـس  رب  هک  غـیت  نآ  مرج  ـال 
: دومرف هزمح  هناخ  زا  ّالا  دندینش  نانز  هیرگ  زاوآ  اههناخ  رثکا  زا  دندمآ  هنیدم  هب  هتشگزاب  دحا  زا  دندرک و  نفد  نینوخ  هماج  اب  نانچمه 
هک یـسک  تبرغ  رد  ار  نابیرغ  تسبیرغ و  وا  ینعی  تسین  دنک  هیرگ  يو  رب  هک  ینانز  رهـش  نیرد  ار  هزمح  انهاه » هل  یکاوب  ةزمح ال  اّما  »
ود دناهتفگ  تسبیرغ  بیصن  تسیملا  اج  ره  تسا . بیجع  نابیرغ  لاح  دشابیم  رتمک  دیرگب  ناشیا  تبیصم  رد  دزرو و  تقفش  ناشیا  رب 

فرط ره  زا  هک  ار  بیرغ  ماش  زامن  دنیبن و  ردپ  لامج  دزیخرب و  باوخ  زا  هک  ار  میتی  دادماب  لّوا  تسا  ترـسح  بجوم  ار  سک  ود  تقو 
. دیاین رد  رظن  هب  یئانشآ  درگن  هک 

مزادرپ هّصق  هنابیرغ ، ياههیوم  هبمزاغآ  هیرگ  وچ  نابیرغ  ماش  زامن 
يا هک  دیـسرپ  ار  لیئارزع  ناربمغیپ  زا  یکی  : » هک دـناهدروآ  مزادـنارب  رفـس  مسر  هر و  ناهج ، زا  هکراز  میرگب  نانچنآ  راید  رای و  داـی  هب 

غاد نیدنچ  حاورا  ضباق 
ص:116  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يا تفگ  لیئارزع  ینکیم ؟ محر  یسک  رب  زگره  یناشچیم  نایملاع  هب  هک  خلت  تبرـش  همه  نیا  یهنیم و  نایمدآ  رگج  رب  هک  ترـسح 
هدنام ادج  نحتمم  بیرغ  نآ  رب  ّالا  تسین  محر  سکچـیه  رب  حور  ضبق  رد  ارم  تسا  هدرک  عزن  نم  لد  زا  ار  محر  یلاعت  يادـخ  ربمغیپ !

رد هچ  هک  دـنادن  هراچیب  نآ  منز  شناج  نماد  رد  هبلاطم  هجنپ  منک و  دادرتسا  يو  زا  حور  تناما  مهاوخ  هک  تعاـس  نآ  نطو  رهـش و  زا 
لد مغ  ناشیا  اب  هک  هن  يردام  ردپ و  دنویپ ، هن  دیامن  هدهاشم  شیوخ  هن  دنزرف ، هن  دنیب  نز  هن  دنک  رظن  تسار  پچ و  زا  هدـمآ  يو  شیپ 

تـسود هن  دیامن و  شرافـس  ودب  ار  دوخ  میتی  هک  یقفـشم  رای  هن  دـهن  نایم  رد  دوخ  ریمـض  رـس  ناشیا  اب  هک  ین  يرهاوخ  ردارب و  دـیوگ 
يو مشچ  باحـس  زا  تمادـن  ناراب  دـنچ  ياهرطق  ددرگب و  يو  هدـید  رد  ترـسح  بآ  تعاس  نآ  رد  درآ  ياج  هب  یتّیـصو  هک  یناـبرهم 
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.« منک ضبق  ارادم  اب  وا  نت  زا  ار  وا  حور  دیآ و  محر  وا  رب  تلاح  نیا  رد  ارم  دکچب 
بیرغ ماک  دوش  خلت ، مغ  تبرش  زوبیرغ  مارآ  هنیس  دورب ز  بش  ره 

هک دومرف : ربمغیپ  ترـضح  هک  دندینـش  راصنا  نوچ  هّصقلا  بیرغ  ماـش  دوب  رتب  نآ  زک  تسین  کـشیمغ  تسین  رتب  گرم  زا  هک  دـنیوگ 
يو رب  دـیور و  هّللا  لوسر  مع  هزمح  هناخ  هب  لّوا  دـنتفگ  دوخ  نانز  دـنتفر و  شیوخ  ياههناخ  هب  درادـن  ناگدـنیرگ  رهـش  نیا  رد  هزمح 

وا رب  بشمین  بیرق  ات  دندمآ و  هزمح  هناخ  هب  همه  راصنا  نانز  دـییرگب  دوخ  ناگتـشک  رب  دـیئآزاب و  شیوخ  هناخ  هب  نآ  زا  دـعب  دـییرگب 
دیسرپ دینش  هزمح  هناخ  زا  نانز  هیرگ  زاوآ  دش  رادیب  نوچ  دوب  هتفر  باوخ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دّیـس  دنتـسیرگیم و 

امـش و دالوا  امـش و  زا  داب  دونـشخ  يادخ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دنیرگیم  وت  ّمع  رب  هک  دنراصنا  نانز  دـنتفگ  تسا ؟ زاوآ  هچ  نیا  هک 
. امش دالوا  دالوا 

دـیرگب ال ناشیا  رب  هک  دوبن  سک  هیداب  نآ  رد  دـندوب و  بیرغ  وا  باحـصا  دالوا و  نیـسح و  هک  نک  هظحالم  ـالبرک  هیـضق  رد  زیزع  يا 
. تسیرگ هب  ناشیا  رب  نامسآ  مرج 

نوچ : » هک هدرک  لقن  هّللا  همحر  يّدس  زا  لیزنتلا  ملاعم  ریسفت  رد  « 1  » هنّسلا یحم  ماما  و 
______________________________

. تشذگرد لاس 516  رد  تسا  یعفاش  ياملع  زا  يوغب  ءارف  دوعسم  نب  نیسح  (- 1)
ص:117  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

همحر نب  ریس  نب  دمحم  هک  هدروآ  یبلعث  ریسفت  رد  و  تسوا » فارطا  قفـش  وا  هیرگ  تسیرگ و  هب  نامـسآ  دندرک  دیهـش  ار  نیـسح  ماما 
. دناهتفگ باب  نیرد  هدومن و  روهظ  نیسح  لتق  زا  دعب  دوبن  ددرگیم  دوهشم  قفش  زا  الاح  هک  یترمح  نیسح  لتق  زا  شیپ  هک  دومرف  هّللا 

يرهز رّمعم و  هک  تسا  روکذـم  دـهاوش  رد  تسـالبرک و  نادیهـش  نوـخ  سکع  ماـش  رهتساـفویب  خرچ  نیرب  هک  قفـش  یخرـس  نـیا 
تیب ياهگنـس  لاح  نیـسح  لتق  زور  رد  هک  دـیناد  امـش  زا  مادـک  هک  دیـسرپ  دـیلو  دـندوب  ناورم  کـلملا  دـبع  سلجم  رد  هّللا  اـمهمحر 

نآ یلاوح  یـصقا و  دجـسم  زا  ار  یگنـس  چیه  زور  نآ  رد  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  نم  هب  هک  دومرف  هّللا  همحر  يرهز  دوب ؟ هچ  سّدـقملا 
دیرابب و نوخ  نامسآ  زا  دش  دیهش  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دنرآیم  يرگید  زا  دنتفای و  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هک  رگم  دنتـشادنرب 

. دومنیم هتسب  نوخ  نوچ  ام  مشچ  رد  زور  دنچ  نامسآ  دش و  نوخرپ  دوب  ار  ام  هک  زیچ  ره 
نبا ای  هک  تفگ  وا  اب  ءاعّدلا  ۀیحتلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ناطلـس  هک  تسا  روکذـم  بیبش  نب  ناّیر  ثیدـح  رد  اضّرلا  نویع  رد  و 

هک یتسردب  بیبش  نب  ای  دیـسر  نیمز  بناج  هب  وا  فارطا  زا  رمحا ، یبارت  دیرابب و  نوخ  نامـسآ  دندرک  دیهـش  ار  مّدـج  هک  یتقو  بیبش 
سدـقم و هضور  رـس  رب  دـنتفاین  يروتـسد  گنج  رد  دـندمآ و  دورف  كاخ  زکرم  هب  كالفا  طیحم  زا  وا  ترـصن  يارب  هتـشرف  رازه  راهچ 

. تمایق زور  ات  دنشابیم  دنیرگیم و  دولآدرگ  يور  هدیلوژ و  يوم  اب  تفرگ  رارق  وا  رهطم ، تبرت 
هتسیرگب مغ  یلفس ز  يولع و  سنا و  ّنجهتسیرگب و  مد  هب  مد  کئالم  متام  نیردنا 
هتسیرگب ملق  حول و  هتشگ و  نالان  شرعياپ  هداتفا ز  رد  هر  ّدس  هتفر و  اج  زا  یسرک 

هتسیرگب مخ  تشپ  اب  نامز  ره  نودرگ  ریپراز  هدیلان  رگج  زوس  اب  باتملاع  رهم 
هتسیرگب مرحلا  تیب  مزمز و  هدرک  هلانماقم  نکر و  هجاوخ  ياضر  رهب  ازع  نیز 

بلاط یبا  نب  رفعج  ع )  ) تیب لها  نادیهـش  زا  موس  دیهـش  هتـسیرگب و  ملأ  دص  اب  هیداب  دیهـش  ربدلخ  غاب  رد  همطاف  ياضر  رهب  نیع  روح 
دش ناملسم  وا  تسد  هب  تیالو  نآ  هاشداپ  یشاجن  درک و  ترجه  هشبح  هب  هباحص  زا  یتعامج  اب  راب  لوا  رد  وا  یلع و  یضترم  ردارب  دوب 

ربمغیپ ترضح  تمدخ  هب  ربیخ  حتف  زور  رد  هدومن  تدواعم  هشبح  زا  و 
ص:118  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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؟ ربیخ حتف  ای  رفعج  مدق  هب  مرت  نامداش  رما  مادک  هب  منادیمن  هک  دومرف  هدش  نامداش  تیاغ  هب  ترضح  نآ  دیسر و 
تریس تروص و  رد  ینم  هباشم  وت  یقلخ  یقلخ و  تهبشأ  دومرف  وا  هرابرد  یتشاد و  تسود  رایسب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ترـضح  و 

لیبحرش برح  هب  دومرف و  دزمان  يرکشل  ترضح  نآ  هک  ترجه  زا  متـشه  لاس  رد  هک  دناهدروآ  يو  فصو  رد  تسفرـش  تیاهن  نیا  و 
ور هب  ور  رفک  رکشل  اب  ماش  تیالو  زا  اقلب  هب  کیدزن  تسیعضوم  نآ  دندیسر و  هتوم  هب  نوچ  دوب  هّیرـس  نآ  رد  زین  رفعج  داتـسرف  یناّسغ 

ددع نیا  زا  هکلب  هدایپ  هراوس و  رازه  دص  لیبحرش  رکـشل  دندوب و  سک  رازه  هس  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هّیرـس  دنداتفا 
نماد رد  ماصتعا  تسد  هدرکان  هشیدـنا  نانمـشد  يرایـسب  زا  داقتعا  هزیکاپ  تنیط  كاپ  ناـتهج  کـی  داـهج و  هکرعم  نازراـبم  هداـیز  زین 

. دنتشاذگ زاب  راگدیرفآ  ّتیشم  هضبق  هب  رایتخا  نانع  هدروآ  راقو  باکر  رد  تابث  ياپ  دنتشاد و  راوتسا  لّکوت 
دیز هک  لاتق  يانثا  رد  دندروآ و  راّفک  رازراک  هب  يور  راوهنادرم  دـنکیم ؟ هچ  وا  مرک  ات  میتشاذـگبیتدارإ  نانع  تسین  وچ  ام  تسد  رد 

نآ دندرک  یپ  مالسا  رد  هک  یبسا  لّوا  درک و  یپ  ار  بسا  دش ، هدایپ  بکرم  زا  تشادرب و  ملع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  دش  دیهـش  هثراح  نب 
زین ار  نآ  تفرگ  پچ  تسد  هب  ار  ملع  دـش  ادـج  يو  نت  زا  هچنانچ  دـندز  شتـسار  تسد  رب  یتبرـض  دـش  لوغـشم  هبراـحم  هب  هگنآ  دوب 
قح هک  هدش  دراو  رابخا  حاحـص  رد  دمآرد و  ياپ  زا  هک  دز  یمخز  ار  وا  نایمور  زا  يدرم  تشادهاگن  دوخ  يوزاب  هب  ار  ملع  دـنتخادنیب 

لها زا  داد  ربخ  ار  نارای  دید و  ار  ناشیا  هبراحم  هکرعم  ات  دـینادرگ  عفترم  ار  نیمز  داد و  عالطا  هتوم  لها  لاوحا  رب  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاعت 
تداهش هبترم  هب  تفرگ و  ارف  گرم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  سپ  دیشچ  تداهش  تبرـش  تشادرب و  ملع  هثراح  نب  دیز  هک  دومرف  هتوم و 

هک دومرف  دیرابیم و  شکرابم  هدید  زا  کشا  تارطق  دومرفیم و  نخس  نیا  دیـشچ  انف  هعرج  هتـشادرب  اول  هحاور  نبا  وا  زا  سپ  دیـسر و 
اجکره هک  تشاد  ینازرا  يو  هب  دندوب  هتخادنا  هک  يو  تسد  ود  ضوع  هب  خرـس  توقای  زا  لاب  ود  یلاعت  قح  دـمآرد و  تشهب  هب  رفعج 

. دیامنیم ناریط  دهاوخیم 
ص:119  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک یکلم  لاثم  رب  تشهب  رد  مدید  ار  رفعج  هک  : » دومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) يادخ لوسر  هک  تسا  لوقنم  یلع  یـضترم  زا  و 
« درکیم زاورپ 

یلع یضترم  دنتفگ و  راّیط  رفعج  ار  يو  تهج  نیا  زا  درکیم  زاورپ  یتشهب  ناغرم  اب  ّتنج  رد  هک  دندید  باوخ  هب  ار  يو  هک  دناهدروآ 
. هدومرف رعش  رد  مالسلا  هیلع 

نم ردام  رسپ  دنکیم  ناریط  هکئالم  اب  هاگنابش  دادماب و  هک  يرفعج  نآ  ینعی  یّمأ  نبا  هکئالملا  عم  ریطییـسمی  یحـضی و  يّذلا  رفعج  و 
رد هک  نیمه  وا . شیپ  فرط  رب  دوب  هدیسر  مخز  هاجنپ  گنج  نآ  رد  ار  رفعج  هک  دناهدروآ  صصق  زا  یـضعب  رد  نم و  ردارب  ینعی  تسا 

كرابم رس  ات  تشگ ، دنتسراین  يودرگ  تفریم  هدهاشم  يو  زا  هک  یتوطـس  تبیه و  هطـساو  هب  نارفاک  زا  سکچیه  داتفیب و  هکرعم  نآ 
نآ هدـش  بجح  عفر  دوب و  ربنم  رب  هنیدـم  رد  ملاع  هجاوخ  لحم  نیا  رد  دـندوبر  رد  نیمز  زا  هزین  هب  ار  وا  هدرک  هلمح  یعمج  دـنربب  ار  وا 

اوسر ارم  ّمع  رـسپ  یهلا  تفگ  درک و  نامـسآ  هب  كرابم  يور  دنتـشادرب  نیمز  زا  هزین  هب  ار  رفعج  هک  نیمه  درکیم و  هدهاشم  ار  هکرعم 
هک تسا  نیا  زا  دیرپ و  سودرف  هضور  هب  دومن  زاورپ  نارفاک  ياههزین  رـس  زا  ات  دیـشخب  لاب  ود  ار  وا  تعاس  نامه  رد  هناحبـس  قح  زاسم 
هک تسا  لوقنم  نیحانجلا  يذ  نبا  ای  کیلع  مالّـسلا  يدـنتفگ  يدـندروآ  ياج  هب  يو  رـسپ  ّتیحت  هباحـص  هاـگره  دـنیوگ و  راـّیط  ار  وا 

دیبلط و دوب  رفعج  هجوز  هک  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  دمآ و  يو  هناخ  هب  رفعج  لاح  هدهاشم  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
دیئوبب و دیسوبب و  ار  ناشیا  ترضح  نآ  درب  ترضح  دزن  هب  ار  ناشیا  ءامـسا  رآ  نم  دزن  هب  ار  ناشیا  دنیاجک ؟ رفعج  ناکدوک  هک  دیـسرپ 

ناـنچ ار  رفعج  نادـنزرف  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  ءامـسا  دـیکچیم  ترـضح  نآ  هدـید  زا  بآ  دـناشن و  دوـخ  راـنک  رد  تفرگ و  ناـشرب  رد 
؟ هداتفا یلاح  ار  وا  تسا و  هدمآ  يربخ  رفعج  زا  رگم  دننک  ناردپیب  اب  هک  ینکیم  هلماعم  نآ  ناشیا  اب  دنزاونب و  ار  نامیتی  هک  يزاونیم 

دندرک يراز  هیرگ و  زاغآ  دندش  عمج  وا  رب  نانز  درک و  دایرف  يدوخیب  تیاغ  زا  ءامسا  دنتخاس  دیهـش  ار  وا  يرآ  هک  هدومرف  ترـضح 
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لزنم هب  بآرپ  مشچ  اـب  تساـخرب و  اـجنآ  زا  ترـضح  هک  دـناهدروآ  دومرف  ربص  هب  هداد  یّلـست  ار  ناـشیا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر
همطاف هک  دید  دومرف  فیرشت  همطاف 

ص:120  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دیرگب ياهدـنیرگ  رگا  ینعی  هیکابلا » کبتلف  رفعج  لثم  ّیلع  : » هک دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ هاّـمع ! او  دـیوگیم  دـیرگیم و 

. دیرگب رفعج  لثم  رب  تسا  راوازس 
میرگنوزفا يراب  راهب  ربا  زا  ؟ میرگ نوچ  تمغ  رد  هک  ماهدش  ناریح 

رورـس نآ  هک  مراد  دای  نم  تفگ  هک  تسیورم  رفعج  هّللا  دبع  زا  میرگ و  نوخ  رگجهتـسخ  نم  وت  رهببآ  دیرگ  نارگید  رهب  هدـیدرگ ز 
شمـشچ زا  کشا  داهن و  مردارب  نم و  يور  رب  هسوب  دروآ و  دورف  مردارب  نم و  رـس  رب  تسد  دیناسر و  مردـپ  تیزعت  دـمآ و  ام  هناخ  هب 

رد شاب  يو  هفیلخ  وت  نونکا  دیسر  یباوث  نیرتهب  هب  رفعج  ایادخ  راب  هک  دومرف  دشیم و  رطاقتم  شکرابم  نساحم  هک  یثیح  هب  دوب  ناور 
ار رفعج  نادـنزرف  تفر و  ناـشیا  هناـخ  هب  زاـب  زور  هس  زا  دـعب  يدروآ و  ياـج  هب  ناگدـنب  زا  یکی  اـب  هک  یتفـالخ  نیرتهب  هب  يو  ّتیرذ 

نوع اّما  تسا و  هیبش  بلاط  یبا  نم  ّمع  هب  رفعج  نب  دّمحم  اما  دومرف  دشارتب و  ار  ناشیا  رس  ات  دیبلط  ار  قاّلح  دومن و  يرادلد  تخاونب و 
زا تسیرگیم و  ناشیا  ردام  هک  دناهدروآ  دیناسر  میدـقت  هب  هّللا  دـبع  نأش  رد  ریخ  ياعد  دـنام و  دوخ  ردـپ  هب  قلخ  قلخ و  رد  رفعج  نب 

اینّدلا و یف  مهّیلو  انأ  مهیلع و  نیفاخت  دومرف أ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح نآ  دیلانیم  ناشیا  یسکیب  زا  درکیم و  دای  ناشیا  یمیتی 
دوب رـسپ  تفه  ار  رفعج  ترخآ و  ایند و  رد  مناشیا  راک  ّیلوتم  راکددم و  رای و  نم  هکنآ  لاح  رفعج و  نادـنزرف  رب  یـسرتیم  ایآ  ةرخآلا 

زا دعب  هچنانچ  دندومرف  شون  تداهش  تبرش  ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  ّمع  رـسپ  اب  البرک  رد  دندوب  رغـصا  دّمحم  نوع و  هک  ناشیا  زا  نت  ود 
. دش دهاوخ  روکذم  تسانع  هودنا و  بجوم  ءاکب و  ببس  هک  البرک  زودنا  مغ  زوسناج  هعقاو  رد  نیا 

دور البرک  هعقاو  رکذ  هک  اج  رهنیسح  لگ  نوچ  ام  لد  دوشیم  خاروس 
دوب و میهاربا  شدـنزرف  تافو  هب  ترـضح  نآ  يالتبا  رگید  دور  افج  روج و  همه  نیا  تیب  لها  ربماـش  نـالد  نیگنـس  هک ز  دوب  اور  رخآ 

ادخ لوسر  ترـضح  هدرک  دازآ  یملـس  شاهلباق  هّیطبق و  هیرام  زا  دـش  دـلوتم  هّجحلا  يذ  رد  ترجه  زا  متـشه  لاس  هب  هنیدـم  رد  میهاربا 
دیناسر و هیلع ) همالس  هّللا و  تاولص   ) ترـضح هب  تراشب  عفار  وبا  هدروآ  يرـسپ  هیرام  هک  دینادرگ  رادربخ  ار  عفار  وبا  دوخ  رهوش  دوب ،

نآ یناگدژم  هب  رورس  نآ 
ص:121  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیدب ترضح  میهاربا  ابا  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ  دمآ و  لیئربج  داهن  مان  میهاربا  ار  وا  بش  نآ  رد  مه  و  دیـشخب ، عفار  وبا  هب  ياهدنب  ربخ 
تفای تافو  ترجه  زا  مهد  لاس  رد  تسیز و  هب  مین  لاس و  کی  هب  بیرق  میهاربا  دومرف و  رّرقم  يو  يارب  ياهیاد  تشگ و  نامداش  ببس 
تسا تارکس  رد  میهاربا  هک  دندروآ  ترضح  نآ  دزن  هب  ربخ  نوچ  هک  هدیسر  تّحص  هب  تشگ و  كانهودنا  رایسب  يو  توم  زا  ربمیپ  و 

ترـضح تشاد  رارق  رداـم  راـنک  رد  میهاربا  دوب و  ترـضح  هارمه  فوـع  نب  نمحرلا  دـبع  تقو  نآ  رد  دـمآ و  يو  هیاد  دزن  رورـس  نآ 
هیرگ زین  وت  هّللا ! لوسر  ای  تفگ  نمحرلا  دـبع  دـش  ناور  شکرابم  مشچ  رد  کشا  دـیدب  شلاح  نآ  هب  نوچ  تفرگ و  ارف  ار  يو  ربمغیپ 
ندنک يوم  يور و  زا  ماهدرک  یهن  فوع  رسپ  يا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترـضح ّتیم  رب  هیرگ  زا  يدوب  هدرک  یهن  هن  ینکیم ؟

يا هک  دومرف : هاگنآ  دـننکن  محر  يو  رب  دـنکن  محر  هک  ره  تستمحر و  رثا  مشچ  بآ  اّمأ  ندز  هراسخر  رب  هچناپط  ندرک و  هراپ  هماج  و 
زا رتشیب  وت  رب  هک  هنیآره  ندش  دهاوخ  قحلم  لّوا  هب  بیرقنع  ام  رخآ  قدص و  هدـعو  قح و  تسیرما  توم  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  میهاربا 

اّنبر و یـضری  ام  ّالإ  لوقن  دوشیم و ال  كانهودنا  لد  نزحی و  بلقلا  درابیم و  کشا  هدید  عمدت  نیعلا  دومرف  هاگنآ  مدشیم  نیزح  نیا 
میکانهودـنا و هنیآره  میهاربا  يا  وت  قارف  هب  ام  نونوزحمل و  میهاربا  ای  کقارفب  ّانا  ام و  راگدرورپ  ددنـسپ  هچنآ  رگم  ینخـس  میئوگیمن 

لـالک لـالم و  ار  ّلـک  هنیآره  وزج  عـطق  رد  نیدـلاو و  زا  تسیوزج  وا  هچ  دوـبن  كانهودـنا  دوـخ  هشوـگرگج  قارف  رد  یـسک  هنوـگچ 
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. دسریم
هک تسا  روکذم  ریـس  بتک  رگید  ةوبنلا و  دهاوش  رد  تسلکـشم  ندیرب  دوخ  ناج  دنویپ  زا  کیلدوب  ناسآ  نتـشادرب  ناسک  دـنویپ  لد ز 

مالسلا هیلع  لیئربج  پچ  نار  رب  ار  میهاربا  دوخ  رسپ  دوب و  هدناشن  دوخ  تسار  نار  رب  ار  نیـسح  ماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  يزور 
رایتخا وت  نونکا  دتـسدهاوخزاب  وت  زا  ار  یکی  درک و  دهاوخن  عمج  وت  يارب  ار  ود  ره  نیا  یلاعت  يادخ  هّللا ! بیبح  ای  تفگ  دـمآ و  دورف 

يو قارف  رد  دنک  تافو  نیسح  رگا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  درب  دوخ  تمحر  راوج  هب  يادخ  ات  یهاوخ  هک  مادک  ره  نک 
شیر همطاف  رگج  مه  دوش و  لولم  یلع  لد  مه  دزوسب و  نم  ناج  مه 

ص:122  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ناشیا و ملأ  رب  مدرک  رایتخا  ار  شیوخ  ملأ  نم  دشاب  نم  ناج  رب  ملا  رتشیب  دورب  میهاربا  رگا  دسر و  هودـنا  ار  نسح  شردارب  مه  ددرگ و 

دنزرف نم  هک  یـسک  هب  ابحرم  یتفگ  يداد و  هسوب  ار  يو  يدـمآ  ربمغیپ  شیپ  نیـسح  هک  هاـگره  درک و  تاـفو  میهاربإ  زور  هس  زا  دـعب 
شیپ نیسح  ماما  يزور  هک  هدروآ  بئارغلا  زنک  رد  دشاب ؟ اور  هنوگچ  اهیراوخ  نانچ  سک  نینچ  اب  سپ  مدرک  يو  يادف  ار  میهاربا  دوخ 

دج ناج  يا  هک  دومرف  دید  لولم  ار  وا  تسیرگن  نیـسح  رد  ترـضح  دیرابیم  ناراب  دور  هناخ  هب  هک  تساوخیم  دوب و  لوسر  ترـضح 
اعد لوسر  ترـضح  درادیمزاب  نتفر  زا  ارم  ناراب  مراد و  ناشیا  رادید  يوزرآ  دشکیم و  ردام  ردارب و  بناج  هب  ملد  تفگ  یلولم ؟ ارچ 

تـشادیمن اور  دوخ  هشوگرگج  رب  ناراب  تارطق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  نآ  تفرزاب  هناخ  هب  نیـسح  داتـسیا و  هب  ناراب  ات  دومرف 
. دوب اور  یک  وا  نینزان  دوجو  رب  دولآرهز  نارابریت 

غیرد يا  كاچ  هدش  هچنغ  بیج  دننامزیت  راخ  بیسآ  زا  يو  هنیس  گربلگ 
غیرد يا  كاخ  رد  هدش  ورف  شدق  ورسدق  هدیشک  دیآرب  زان  ورس  كاخ  زا 

ناگدزمتام نایم  رد  متام  نیا  تمایق  مایق  اـت  هک  درد  غیرد و  يا  غیرد  يا  كـالفا  عماوص  رد  دـنتفگهکئالم  ار  وا  خر  نوخ  قرغ  دـندید 
ار ناتـسود  مغ  هناحبـس  قح  دوزفا  دهاوخ  درد  رب  درد  ار  نیـسح  ناراد  تبیـصم  دیآرد  اروشاع  هام  هک  لاس  ره  دوب و  دهاوخ  یقاب  تّما 

. داب دونشخ  ام  زا  ادهش  ریاس  ماما و  سدقم  حور  ات  دنادرگ  ترخآ  يداش 
ار ام  نک  اود  هتسخ  لد  میرادار  ام  نک  اطع  فطل  رظن  بر  ای 

ار  ام  نک  البرک  دیهش  راک  ردمیلاح  ناشیرپ  راکهنگ و  دنچ  ره 
ص:123  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیعمجأ هترسأ  هترتع و  یلع  نیّلصملا و  تاولص  لضفأ  هیلع  نیلسرملا  دّیس  ترضح  تلحر  رد  مّوس  باب 

راعتـسم نایمدآ  تایح  سابل  هک  دراد  مالک  روهظ ال  مامت و  حوضو  مدآ ، ینب  يالـضف  هیفاـص  ریامـض  و  ملاـع ، يـالقع  هیکاز  رطاوخ  رب 
لحارم ماوـعا  روهـش و  و  تـسا ، یبـقع  زارد  رود و  هار  نارفاـسم  لزاـنم  ماـّیا  یلاـیل و  رادـیاپان ، تیاـغ  هـب  ناـشیا  رمع  ساـسا  و  تـسا ،

یتیگ طیـسب  طاسب  عادو  لزنم  نوگلین  کلف  دودح  دّدـحم  و  تسا ، عادـخ  لهنم  نوکـسم  عبر  تحاس  يانب  راوخنوخ  هیداب  ناگدـنرذگ 
فقاوم هن  تسا  رارف  فواخم  روصق ، هرظنم  هن  تسا ، روبع  هرطنق  رورـس ، عبارم  هن  تسا ، رورغ  عداخم  اقب و  هاگمارآ  هن  تساـنف ، هاـگماد 

. رفس لزانم  وا  عابر  تانسحتسم  تسرذگ و  لحارم  وا  عاقب  تاهّزنم  راسم ، نکسم  هن  تسا  راوب  نکمم  رارق ،
ناوختسا نیا  رد  تسین  افو  زغمنادکاخ  نیا  رد  تسین  نامأ  جنگ 

تسیهت تسد  هدولآ و  هساکتسیهگرخ  هدیام  نیا  رد  هچنآ 
نیرق شلاـح  و  تسا ، راـخ  قیفر  ناـهج  نیا  لـگ  زیزع ! يا  تخوس  هب  شناـبز  تفگ ، وا  زا  هکنآ  وتخود  هب  شناـهد  دـید  ورد  هک  ره 

، هتسویپ جنر  هب  شجنگ  رامخ ،
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ص:124  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تّرضم اب  شتّرسم  و  هتخیمآ ، تبرک  اب  شتبرق  هناشاک ، کی  رد  تنحم  اب  شتّبحم  هناخمه ، تمح  زاب  شتحار  هتسبزاب ، شیط  هب  ششیع 

، قاّفتا قارتفا  اب  ار  شقـالت  و  تسقاـثو ، مه  قاـفنا  هب  شقاـفو  رهز ، ررـض  اـب  شقاـیرت  رثا  و  تسا ، رهق  شین  اـب  شفطل  شون  هتخیوآرد ،
. دریذپن عوقو  حرتیب  شحرف  و  دریگن ، دوجو  ترسعیب  شترشع 

تسیراهبون ره  یپ  زا  ینازختسیراخ  كون  رب  یلگ  ره  ار  ناهج 
تسین انف  دابیب  هلال ، غارچتسین  افج  راخیب  هچنغ ، لاصو 

تسوا اب  راخ  دیامن  امرخ  رگ  وتسوا  اب  رام  دراد  جنگ  رگ  ناهج 
یبای رهز  یهاوخ ، قایرت  رگ  ویبای  رهق  یئوج ، فطل  يو  زا  رگ 

شخاش ورس  تاوف  هّرأ  هب  هک  دیشک  الاب  رهد  نمچ  رد  یهس  ورـس  مادک  دازآ  تسرهد  هّرا  زا  نآ  هکداشمـش  هن  منیب  نمچ  رد  يورـس  هن 
؟ دنتخاسن عطقنم  ار  نآ  خیب  تامم  هشیت  هب  هک  تفای  امن  وشن و  تایح  نشلگ  رد  هزات  لاهن  مادک  و  دنتخادنین ؟ كاله  كاخ  رب  ار 

زا وا  ههبشیب  داهن ، دوجو  يارحص  ياضف  رد  مدق  مدع ، هزاورد  زا  هک  ره  يدنمدرد  زا  درکن  مخ  شزاب  هکيدنلب  وا  داد  ار  ورس  نیمادک 
دیاب لجا  یچاّنمت  هب  ار  لدبیب  ناج  عاتم  هرورّضلاب  دیـشک  یناگدنز  روشک  هب  یناما ، لامآ و  تخر  هک  ره  و  تفر ، دیاب  نوریب  انف  هنخر 

. درپس
تسه يریخأت  یتلهم و  هک  تشادنپتسشنب  غراف  داهن و  لد  هک  تسیک  نآ 

قولخم ّلک  يازگلد  يادن  اضق  هاگراب  نایدانم  هاگرحـس  ره  تسب  دیابیم  تخر  هک  هنم ، راب  وگدـنک  دـیابیم  همیخ  هک  نزم  خـیم  وگ 
عامسا هب  توفیـس  قوزرم  ّلک  يامتنا و  تّقـشم  يادص  ردق  هاگراب  نایعاد  مدحبـص  ره  و  دنناوخ ، ورف  نایملاع  شوه  شوگ  هب  تومیس 

يا سپ  دریذپ  انف  توف و  تمـس  ار  ینامز  كدنا  ياهدنروخ  يزور  ره  دریمب و  هک  دشاب  دوز  ياهدـشهدیرفآ  ره  ینعی  دـنناسر  نایناهج 
يا تـسا  نیملاـعلا  ّبر  هـب  عوـجر  هـک  دـیدرگ  رایـشه  هنابـش  ناتــسم  يا  و  تـسا . نـیمک  رد  گرم  هـک  دـیوش  رادـیب  هناـمز ! ناـگتفخ 

يا تسبقع ، رد  یلاوز  ار  یلامک  ره  هک  دیراد  دوخ  هب  شوگ  یناگدنز ، ماّیا  رورس  هب  ناگدشرورغم 
ص:125  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تسافق رد  تامم  نامز  ار  تایح  مایا  هک  دیرآ  نت  هب  شوه  یناما  لامآ و  لین  هب  ناگتشگرورسم 
؟ دیاینرب گرم  دود  نآ  هنزور  زا  هک  ياهدید  ياهناخ  چیه  درآیمن  مدع  هار  هب  يورزاب  هکداسف  نوک و  يارس  ردنا  مدق  دهنیم  هک 

نآ رب  « 1  » ْمُکَْنَیب َعَّطَقَت  ْدََقل  هزاوآ  هک  هدوب  یتلصو  سلجم  چیه  دیاین ؟ رد  ياپ  زا  لجا  رهق  هب  وا ، فرش  هفرش  هک  ياهدینش  یناویا  چیه  و 
ینادا و هرهچ  رب  کلاه  ءیـش  ّلک  لیحر  لین  دـناهدناسرن  ودـب  کنیب  ینیب و  قارف  هذـه  زاوآ  هک  ياهدـید  یتسود  چـیه  و  دـناهدناوخن ؟

انف تبرـش  ار  هلمج  تسا و  یندیـشک  تاوف  راب  ار  همه  هدـناشف  یلاعا  لفاسا  قراـفم  رب  « 2  » ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  رابغ  دناهدیـشک و  یـصاقا 
لفاغ و لقاع و  لهاج و  ملاع و  ریپ و  ناوج و  ریبک و  ریغص و  ریقف و  ینغ و  ریبد و  یـشنم و  ریزو و  ناطلـس و  ریما و  ناقاخ و  یندیـشچ ،
دحلم و دّحوم و  فیرش و  عیضو و  فیعـض و  يوق و  رایـشه و  تسم و  رادیب و  هتفخ و  دعاص و  طباه و  دعاق و  مئاق و  لماک و  صقان و 

دنربارب انع  نیا  لاگنچ  الب و  نیا  هضبق  رد  همه  لهاج ، لماک و  دهاز و  قساف و  دحاج و  رّرقم و 
دمرـس ياقب  رّـسیم و  دـبأ  تایح  ار  یـسک  ناهج  نیرد  رگا  هاشداپ  هچ  نابرد ، هچ  گرم  ناتـسآ  رباونیب  هچ  ناطلـس  هچ  رـشح  هاگراب  رد 

ار یـسک  لجأ  رگا  و  يدـمآ ، تسار  دنلبـس  کلاسم و  نایداه  هک  لسر  ءاـیبنا و  تماقتـسا  تماـق  رب  تمیق  اـب  تعلخ  نآ  يدوب ، رّوصتم 
ْنِکل َو  عیقو  عیقوت  هب  شتیاغیب  تمارک  روشنم  هک  ایفـصا  دنـس  ایبنأ و  دّیـس  هک  یتسیاب  يداشگ  یـسک  يور  رب  اـقب  باـب  يداد و  تلهم 

نیا یّلست  تهج  یلاعت  هناحبـس و  قح  يدیـشوپن ؟ تامم  هماج  و  يدیـشونن ، تاوف  ماج  حّشوم ، حضوم و  « 3  » َنیِِّیبَّنلا َمَتاـخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر 
اغد يایند  رد  اقب  مّهوت  عفد  هطـساو  هب  و  « 4  » َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  هک  دیشک  شتایح  هفیرـش  هفیحـص  رب  توم  مقر  تّمه ، یلاع  تّما 
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يرشب چیه  میدرکن  رّرقم  میدادن و  ام  ینعی  «: 5  » َْدلُْخلا َِکْلبَق  ْنِم  ٍرَشَِبل  اْنلَعَج  ام  َو  هک  دیناسر  ششوه  شوگ  هب  باطتسم  باطخ  نیا 
______________________________

.94 هیآ : ماعنا ، هروس  (- 1)
.26 هیآ : نمحرلا ، هروس  (- 2)
.40 هیآ : بازحا ، هروس  (- 3)

.40 هیآ : رمز ، هروس  (- 4)
.34 هیآ : ءایبنألا ، هروس  (- 5)

ص:126  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
میدیناشچ گرم  تبرش  دناهدوب  وت  زا  شیپ  هک  ناشیا  ریغ  ءایفصا و  ایلوا و  ءایکزا و  ایبنا و  مامت  ایند . رد  ندوب  دیواج  هبتر  وت  زا  شیپ  ار 

یقاب دنتسه  هک  نارگید  نیا  يریمب  وت  رگا  ایآ  « 2 « ؟ َنوُِدلاْخلا ُمُهَف  َِّتم  ْنِإَف  َأ  میدیناونش . ناشیدب  « 1  » ِتْوَْملا ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  يادن  و 
. تسگرم هدنشچ  یسفن  ره  « 3 * » ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  ینین  دنام  دنهاوخ 

تسا مدآ  بلص  زا  هدمآ  هک  ياهفطن  رهتبقاع  كاخ  محر  رد  رارق  دریگ 
بیاون و باحـصا  ایازر و  بئاصم و  بابرا  سپ  تسا  مک  ادـص  نیا  دـنک  شوگ  هک  یـسک  نکیلناگتـشذگ  رکذ  تسا ز  رپ  کلف  خاک 

لمأت یبجاو  هب  نیّلصملا ) تاولص  لضفا  هیلع   ) نیّیبنلا متاخ  لاحترا  توف و  هلزان  هثداح  نیلسرملا و  دّیس  لاقتنا  هلیاه  هعقاو  رد  رگا  ایالب ،
گرم و هشیدـنا  ددرگ و  نیـشنمه  یّلـست  نانیمطا و  اب  نیرق و  اضر  ربص و  اب  ناشیا  دنمتـسم  ناور  حور  دـنمدرد و  ناـج  لد و  دـنیامن و 

. دوش ناسآ  ناشیا  رب  ءانف  فوخ 
ص)  ) دّمحم نیلسرملا  ریخ  تام  املهؤاقب  مودی  ناسنإ  ناک  ول  و 

درک دیاب  اهر  هلمج  برط  يداشدرک و  دیاب  یفطصم  گرم  هشیدنا ز 
ود رگا  تساکب  متام و  لحم  اروشاع  ماجنا  مغ  ماّیا  نوچ  زیزع ! يا  درک ؟ دیاب  ارچ  ماخ  عمط  ار  امدـنامن  دـیواج  نوک  ود  ره  دّیـس  نوچ 
هک دناهدروآ  دیامنیمن  رود  دبای  ریرحت  تمس  نایب  هفیحص  رب  ملق  نابز  هب  ةالصلا ) لضفا  هیلع   ) تانئاک دّیس  ترضح  تافو  زا  هملک  هس 

ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  تافرع  تحاس  رد  هفرع  زور  رد  دومرف  ادأ  عادولا  ۀّـجح  ترـضح  نآ  هک  ترجه  زا  مهد  لاـس  رد 
ار ربمغیپ  متخاس  ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ  ياـهتمعن  و  « 4  » ِیتَـمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  مدـینادرگ  لـماک  امـش  يارب  ار  امـش  نید  زورما  ْمُکَنیِد 

بقع رد  لاوز  تفآ  دـش  هدیـشک  وا  رب  لامک  مقر  هک  زیچ  ره  هچ  دیـسر  ناج  ماشم  هب  لاصولا  راد  هضور  هب  لاـقتنا  هحیار  هیآ  نومـضم 
. دراد

لاوز  بوص  هب  دهنیم  ور  هک  تسا  رّرقملامک  تفای  راهّنلا  فصن  هب  باتفآ  وچ 
______________________________

.11 هیآ : هدجس ، هروس  (- 1)
.34 هیآ : ءایبنا ، هروس  (- 2)

.180 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 3)
هیآ 3. هدئاملا ، هروس  (- 4)

ص:127  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. لاس نیا  زا  دعب  ار  امش  منیبن  دیاش  هک  ار  دوخ  کسانم  نم  زا  دیریگارف  هک  دومرف  دناوخیم  هک  هبطخ  نآ  رد  ترضح  هک  دناهدروآ 

اب ص )  ) دّمحم هک  دیسرپ  دنهاوخ  امـش  زا  تمایق  يادرف  ینعی  دش  دیهاوخ  هدیـسرپ  نم  زا  هک  دومرف  هفرع  زور  هبطخ  رد  هک  تسلوقنم  و 
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هچنآ يدرک و  تناما  تلاـسر و  يادا  هک  داد  میهاوخ  یهاوگ  دـنتفگ  تفگ  دـیهاوخ  هچ  باوج  رد  امـش  درک ؟ یناگدـنز  هنوگچ  اـمش 
دورف نیمز  يوس  هب  تشادرب و  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  هبابـس  تشگنا  ترـضح  نآ  سپ  يدروآ  ياج  هب  دوب  تحیـصن  داشرا و  طرش 

ار نآ  هک  دـمآ  دورف  یلزنم  هب  قیرط ، يانثا  رد  دومرف  تعجارم  ّجـح  زا  هکنآ  زا  دـعب  شاب و  هاوگ  ایادـخ  راـب  دهـشا  مهّللا  تفگ : هدروآ 
تفگ أ درک و  نارای  هب  يور  نآ  زا  دـعب  دومرف  ءادا  تقو  لّوا  رد  نیـشیپ  زامن  اـجنآ  تسعقاو و  هفحج  یحاون  رد  يدـنتفگ و  مخ  ریدـغ 

تسا نینچمه  هّللا » لوسر  ای  یلب   » دنتفگ همه  ناشیا  ياهـسفن  زا  نانمؤم  هب  رتراوازـس  متـسین  نم  ایآ  مهـسفنأ ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسل 
. تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  ره  هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  تفگ  سپ  یئامب  ام  زا  یلوا  وت  یئامرفیم و  هک 

تفرگ و هب  یلع  یـضترم  تسد  نآ  زا  دـعب  منانمؤم  یعمج  يالوم  نم  تسنم و  يالوم  یلاعت  يادـخ  هک  دومرف  هک  تسا  نآ  یتیاور  رد 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  نأش  رد  اـعد  جـنپ  نآ  زا  سپ  تسوا » يـالوم  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  : » هک ره  هک  دومرف 

یلع هک  ره  راد  نمـشد  هاداع و  نم  داع  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  ره  راد  تسود  ایادخ  راب  هالاو  نم  لاو  مهللا  تفگ  دـیناسر و  میدـقت 
ردا دراذگ و  ورف  ار  یلع  هک  ره  راذگورف  هلذخ و  نم  لذخأ  دـهد و  يرای  ار  یلع  هک  ره  هد  يرای  هرـصن و  نم  رـصنأ  دراد و  نمـشد  ار 

تفرگب و یلع  یـضترم  تسد  تساخرب و  هنع ) هّللا  یـضر   ) رمع هک  تسا  يورم  دـشاب  اج  ره  راد ، وا  اـب  ار  قح  ناـک و  ثیح  هعم  ّقحلا 
يالوم يدرک و  دادماب  هنمؤم » نمؤم و  ّلک  یلوم  تحبصأ  ! » بلاط وبا  سپ  يا  ارت  داب  یمّرخ  یئوکین و  بلاط » یبأ  نب  ای  ّخب  ّخب ،  » تفگ

. داتفا لقن  اجنیا  تبسانم  تهج  هب  « 1  » بابحألا ۀضور  زا  تیب  هس  نیا  یتانمؤم و  نینمؤم و  همه 
______________________________

. ّتنس لها  ياملع  زا  يزاریش  هّللا  ءاطع  زا  تسا  یسراف  (- 1)
هالاو نم  لاو  درمناوج ، ياپ  كاخ  ززاس  یجات  شیوخ ، نید  رس  يارب  زا  ور  ص:128   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هاداع نم  داع  مخز  یبن  ظفل  غیت  زيروخن  ات  راد  رود  وا  توادع  لد  ز 
هک تسا ، هدروآ  ررّدلا  جرد  رد  ثیدـح  نیا  لقن  تقوب  هاوگ و  تسا  یتا  له  شیناعم  لامک  رب  هکناد  یهاش  يالو  تلـصا  یکاپ  هاوگ 

وا و ضغب  دراد و  مامت  لخد  نامیا  لاـمک  رد  یـضترم  ّیلع  ینعی  یتف  ـال  رهپـس  رهم  یتسود  هک  دوشیم  مولعم  ربتعم  ربخ  نیا  ياوحف  زا 
دزادنایم ناکلاه  هلسلس  رد  ار  صخش  هّللاب  اذایع  وا  دالوا 

تسین يزارد  تجاح  نخس  ردهنیک  یلع  اب  تسه  ار  هک  ره 
هب ارم  ایئوگ  هک  دومرف  مخ  ریدـغ  رد  تقو  نیمه  هب  هک  تسا  نآ  یتیاور  تسین و  يزامن  شردام  نماد  «1  » ردپ نیتسآ  شتسد  رد  تسین 

نآرق تسا  رتگرزب  يرگید  زا  یکی  مراذگیم  میظع  مهم و  رما  ود  امـش  نایم  رد  نم  هک  دینادب  مدومن  تباجا  نم  دـناهدناوخ و  اقب  ملاع 
هچ هب  نآ  قوقح  تیاعر  و  درک ؟ دـیهاوخ  كولـس  هنوگچ  رما  ود  نآ  اب  نم  زا  دـعب  هک  دـینک  طایتحا  لـّمأت و  دـینیبب و  نم ، تیب  لـها  و 
هک دومرف  یگرزب  دنـسر  نم  هب  رثوک  ضوـح  بل  رد  اـت  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  رما  ود  نآ  و  دروآ ؟ دـیهاوخ  ياـج  هب  ّتیفیک 

هنسرگ ار  ناگشوگرگج  ّتیمحیب  تّما  نیا  زا  یضعب  هدادیم و  هدعو  رثوک  ضوح  هب  ار  تّما  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح 
. دندرک كاله  رهق ، تبرض  رهز و  تبرش  هب  هنشت  و 

هدرک افج  نآ  تافاکم  وتهدرک  افو  نم  وت  ياج  هب  يا 
هدرک انشآ  نم  تحیصن ، هبقح  اب  ارت  هناگیب و  هدوب 

هدرک افص  تبرش  هدعويوش  هنشت  رشح  هب  نوچ  ارت  نم 
هدرک التبم  بآ  مغ  هبارم  نیسح  وت  تافاکم  رد 

هدرک ابحرم  هدید  اجکرهار  وا  لیئربج  هک  ینیسح  نآ 
هدرک  اّنبر  هاگرحس  دصشتیبرت  يارب  زا  همطاف 
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______________________________

. تسا هدمآ  ایند  هب  یئاج  ره  ردام  زا  تسا و  هتشادن  ردپ  ینعی  (- 1)
ص:129  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هّللا یلص   ) ملاع هجاوخ  درکیم و  يزاب  هنیدم  تالحم  زا  ياهّلحم  رد  ناکدوک  اب  نیـسح  یتقو  هک  هدروآ  یمزراوخ  هّمئالا  رون  لتقم  رد 
وا یپ  زا  هجاوـخ  تخیرگیم و  ناـکدوک  ناـیم  رد  نیـسح  دریگ  هب  ار  نیـسح  اـت  درک  دـصق  دـمآرد و  ياهشوـگ  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

تسج و هب  ارت  مزیرگیمن  اهاش  تفگ  نیسح  تسیئاپزیرگ  هچ  نیا  انیـسح  تفگ  ترـضح  تخادنایم  تسار  پچ و  هب  ار  وا  تخاتیم و 
. دنکیم زیت  دوخ  بلط  رد  ار  قشاع  هکلب  دنکیم  زیهرپ  رکف  هن  دنکیم  زیرگ  هدنیوج  زا  هک  قوشعم  مرآ  يوج 

ایادـخ راب  هّبحی ! نم  ّبحا  هّبحأف و  هّبحأ  ینإ  مهّللا  هک  دروآرب  اـعد  تسد  دیـشک و  راـنک  رد  شگنت  تفرگب و  ار  وا  ملاـع  هجاوخ  هّصقلا 
ماـیپ بیغ  ملاـع  زا  تعاـس  نآ  رد  ار  وا  دراد  تسود  هک  ار  یـسک  راد  تسود  راد و  تسود  ار  وا  مه  وـت  مرادیم  تسود  ار  نیـسح  نم 

رب تفرگدنهاوخزاب و  تّوبن  نشلگ  هناحیر  نیزا  بآ  دش و  دهاوخ  نایرب  البرک  مرگ  هبات  رب  وت  هشوگرگج  نیا  نم ! بیبح  يا  هک  دیسر 
وا مرج  دنروخ ال  نابحم  هدیرب  ياهرـس  هب  دنگوس  ام  نابّرقم  دنبلط  هدولآنوخ  هب  هراسخر  ام  هار  رد  دنراد و  تسود  هنـشت  بل  ام  هاگرد 

«. ۀبرحب نیسح  ۀبرشب  هب  نسح  ۀبرضب و  ّیلع   » دمآ دنهاوخ  ام  هاگردب  تداهش  تداعس  هب  وا  ردارب  ردپ و  و 
لد ماک  رد  انع  رهز  تبرش  ار  رگد  نآ  ورس  قرف  رب  الب  غیت  تبرض  ار  یکی  نآ 

هروس عادولا  ۀّـجح  رد  انم  مایا  رد  هک  دـناهدروآ  لگ  هتـشگ  شکاپ  نوخ  زا  البرک  تشد  كاخرادـبآ  غیت  هدروخ  هنـشت  قلح  اـب  يرگید 
دننادرگیم رادربخ  ارم  هک  ایئوگ  ردارب ! يا  تفگ : لیئربج  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر ترضح  دمآ  دورف  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ  همیرک 

نآ انف  راد  زا  تسا  رتهب  ار  وت  اقب  ملاع  هنیآره  یلوألا  نم  کل  ریخ  ةرخآلل  هّللا و  لوسر  ای  تفگ  لیئربج  تفر . دـیابیم  ملاـع  نیا  زا  هک 
میحرلا باّوتلا  تنا  ّکنا  یل  رفغا  مهّللا  کناحبس  تاملک  دومرفیم و  دهج  دلج و  رتشیب  ترخآ  راک  رد  هروس  نیا  لوزن  زا  دعب  ترضح 

؟ یئوگیم رایسب  ار  تاملک  نیا  هک  تسنوچ  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ  دومنیم  رارکت 
هک قیقحت  هب  ییرگیم و  گرم  زا  رورـس  دّیـس  يا  دنتفگ  دش  هیرگ  رد  دناهدناوخ و  اقب  ملاع  هب  ارم  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  هک  دومرف 

لاوحا دـحل و  یکیراـت  ربـق و  یگنت  توف و  رب  عـالّطا  لوه  تساـجک  دومرف  ار  وت  هدـنیآ  هتـشذگ و  یلاـعت  هناحبـس  قح  تسا  هدـیزرمآ 
. تمایق

ص:130  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیا زا  ترضح  نآ  هنرگو  دومرفیم  نالئاس  هیبنت  داشرا و  يارب  نخـس  نیا  هک  تسا  رّرقم  دیـشک و  دیابیم  دید و  دیابیم  همه  نیا  ینعی 

. دوب نمیا  ملاس و  تارطخ 
ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ  نومضم  حتف و  هروس  ياوحف  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع دّیـس  هک  تسلوقنم  و 

یلصا و نطو  هب  تعجارم  قوذ  بابرألا و  بر  قوش  باتفآ  هعشعش  تفایرد و  لاوزلا  عیرس  تابثیب  ملاع  نیا  زا  لاحترا  ربخ  « 1  » ِیتَمِْعن
دیبلط و هناخ  هب  ار  باحصا  ّصاوخ  دنک  تافو  هکنآ  زا  شیپ  هام  کی  هب  تفات  وا  سّدقم  سفن  رب  ّکبر  یلا  یعجرا  علطم  زا  بآملا  ریخ 

ترـضح نآ  تقفـش  محر و  تیاغ  زا  نآ  هک  انامه  داشگب و  كرابم  مشچ  همـشچ  زا  تاربع  تارطق  داتفا  ناشیا  رب  شکراـبم  رظن  نوچ 
؟ دوب دناوت  هنوگچ  ناهج  ناج  نآ  عادو  تقاط  نارجه و  راب  لّمحت  ار  ناشیا  هک  نارای  رب  دوب 

لامالام هدید  بآ  زا  ملزانم  دوشلایخ  هب  درذگب  وچ  مراید  رای و  عادو 
اعد طاـسب  سلجم  راّـضح  تهج  هب  ماـمتها  رـس  زا  سپ  لاـحم  ربـص ، رارق و  نارجه  شتآ  رد  یلومارآ  تـسنکمم  هدـنزوس  شتآ  ناـیم 

: دومرف دینارتسگب و 
داب لصاو  امش  هب  تمعن  لامک  ّتیعمج و  ماود  شیع و  یخارف  مکب » ابحرم  »
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. تسا تمارک  هلیسو  تمالس و  لیلد  هک  مالس  هب  ار  امش  يادخ  دیوگ  تیحت  و  مالسلاب » هّللا  مکاّیح  «و 
. دزاس ظوفحم  هقرفت  زا  ار و  امش  يادخ  دراد  عمج  هّللا » مکعمج  »

دراد هدنیاپ  امش  هرابرد  ینابرهم  ار و  امش  رم  ادخ  دنک  تمحر  هّللا » مکمحر  »
. درادهگن تافاخم  تافآ و  زا  ار  امش  هّللا » مکظفح  »

. دنک لّدبم  یتسرد  هب  ار  امش  ياهیگتسکش  هّللا » مکربج  »
دهد ترصن  يرای و  ار  امش  لاوحا  همه  رد  و  هّللا » مکرصن  »

. دنادرگ عیفر  امش  تلزنم  هّللا » مکعفر  »
. دزاس امش  راگزور  قیفر  قیفوت  هّللا » مکقّفو  »

______________________________

.3 هیآ : هدئام ، هروس  (- 1)
ص:131  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دراد ینازرا  لوبق  فرش  ار  امش  هّللا » مکلبق  »
. درادب تیاده  هار  هب  ار  امش  هّللا » مکاده  »

. دهد ياج  دوخ  لضف  هانپ  فطل و  فنک  رد  هّللا » مکاوآ  »
. ار امش  دنک  تیامح  درادهگن و  هّللا » مکاقو  »

. دراد تمالس  هب  دیاشن  دیابن و  هچ  ره  زا  هّللا » مکمّلس  »
. دهد يزور  ار  امش  لاوزیب  لضف  هنازخ  زا  هّللا » مکقزر  »

مناسرتیم منادرگیم و  دوخ  هفیلخ  امـش  رب  ار  یلاعت  قح  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار  امـش  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  ار  امـش  منکیم  ّتیـصو 
الب و رد  دیئامنن و  ّولغ  ادخ  ناگدـنب  رب  ّولع  ربک و  قیرط  رد  هک  دـیابیم  منیبن  ریذـن  وا  زا  نم  هک  یتسرد  هب  بابرألا  ّبر  باقع  زا  ار  امش 

يدنلبرس ّربکت و  دنهاوخن  هک  یناسک  يارب  میاهدرک  هدامآ  ار  میعن  ینعی  ترخآ  يارـس  هک  دومرف : یلاعت  قح  هک  دیئاشگن  ناودع  هنتف و 
 ... تسار نایقّتم  رم  هدیدنسپ  تبقاع  ار و  نایغط  یهابت و  هن  نیمز و  رد 

رفـس برق  هطـساو  هب  هغلابم  همه  نیا  دـیامرفیم و  عادو  ار  نارای  ملاع  دّیـس  هک  دـش  موهفم  نانچ  تاکرب  اـب  تاـملک  نیا  زا  ار  باحـصا 
ماگنه هک  دومرف  دومن ؟ دهاوخ  يور  نامز  مادک  یّمسم  لجا  و  دوب ؟ دهاوخ  یک  وت  تلحر  تقو  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ  دیامنیم  ترخآ 

هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  یلعا  قیفر  يواملا و  ۀـّنج  هب  عوجر  یهتنملا و  ةردـس  هب  لوصو  ادـخ و  هب  تشگزاب  ناـمز  هدیـسر و  کـیدزن  قارف 
دنتفگ تسا  رتکیدزن  نم  هب  هک  سک  نآ  نم  تیب  لها  نادرم  زا  هک  دومرف  دیامن ؟ مایق  هک  هفیظو  نادـب  و  دروآیم ؟ اج  هب  هک  وت  لسغ 

ياههماج رد  ای  ینمی  ياههّلح  رد  ای  يرصم  ياههماج  رد  ای  دیهاوخ  رگا  ماهدیشوپ  هک  اههماج  رد  دومرف  مینک ؟ نفک  ار  وت  هماج  هچ  رد 
عزج دـینک و  ربـص  تفگ  دـمآرد و  هیرگ  هب  زین  ترـضح  دـنداتفا  هیرگ  رد  همه  و  درازگ ؟ زاـمن  وت  رب  هک  هّللا  لوـسر  اـی  دـنتفگ  دـیفس .
نفک دیئوشب و  ارم  نوچ  و  داهد ! ریخ  يازج  امش  ربمغیپ  لبق  زا  ار  امش  و  دزرمایب ! ار  امش  ناهانگ  و  داب ! امـش  رب  ادخ  تمحر  هک  دیئامنم 

نم تسود  درازگ  زامن  نم  رب  هک  یـسک  لّوا  هک  دینادب  دـیور و  نوریب  همه  دـیراذگب و  ربق  رانک  رب  هناخ  نیرد  ار  هزانج  نانچمه  دـینک 
ناشیا زا  سپ  هکئالم  زا  هوبنا  هورگ  اب  توملا  کلم  ناشیا  زا  دعب  لیفارسا و  هگنآ  لیئاکیم  سپ  دوب  دهاوخ  لیئربج 

ص:132  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ریاس هاگنآ  تیب  لها  نانز  ناـشیا  زا  دـعب  دـننک  تیب ، لـها  نادرم  نم  رب  زاـمن  هب  ادـتبا  دـیرازگ و  زاـمن  نم  رب  دـیئآرد و  جوف  جوف  اـمش 

؟ دراذگ ربق  رد  ار  امش  هک  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  نانمؤم 
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دای ریخ  هب  ار  نارـضاح  سپ  دـینیبن  ار  ناشیا  امـش  دـننیب و  ار  امـش  ناشیا  هک  نیبّرقم  هکئالم  زا  یهورگ  اب  نم  نیبّیط  تیب  لها  هک  دومرف 
نم مالـس  زا  ار  وا  تمایق  زور  ات  دنک  نم  نید  يوریپ  هک  سک  ره  دنبیاغ و  هک  نارای  زا  تعامج  نادـب  دـیناسرب  نم  مالـس  تفگ  درک و 

. دیزاونب ار  همه  ّتیحت  فحت  هب  دیزاس و  صوصخم  ظوظحم و 
دّـصرتم هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دّیـس  ّتیـصو  دعاوق  دیهمت  زا  دعب  ار  ام  دشاب  مالغ  کلف  زور  نآار  ام  دـشاب  مالـس  وت  هک ز  يزور 

يدابع یف  یلخداف  هدژم  تیدـحا  لالج  ترـضح  زا  ار  هّنئمطم  سفن  دـسر و  ماجنا  هب  ناهج  نیا  یناف  ماّیا  هک  دـشاب  یک  اـیآ  هک  دوبیم 
وبا دنیوگ  دومرف و  هّجوت  عیقب  ناتـسروگ  ترایز  هب  ترجه  مهدزای  لاس  رد  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  هبنـشراهچ  بش  رد  ات  دـسر  ماغیپ 

دومن و رافغتـسا  لیوط ، ینامز  عیقب  هربقم  لها  تهج  هب  ترـضح  نآ  هک  دـیوگ  هبهیوم  وبا  دوب  ترـضح  نآ  مزـالم  بش  نآ  رد  هبهیوم 
نم هب  يور  هاگنآ  یمتفایرد  اعد  نآ  فرش  ات  یمدوب  ناتسروگ  نآ  لها  زا  نم  شاک  هک  مدرب  وزرآ  هک  ناشیا  رب  درک  ریخ  ياعد  نادنچ 

تشهب هب  نآ  زا  دعب  مشاب و  یقاب  ایند  رد  هکنآ  نایم  دنتخاس  ّریخم  ارم  دندرک و  ضرع  نم  رب  ار  ایند  نیازخ  هبهیوم ! وبا  يا  تفگ  درک و 
یبش هک  تسلوقنم  مدرک  رایتخا  ار  تشهب  دوخ و  راگدرورپ  ياقل  نم  هک  یتسرد  هب  تشهب  نآ  زا  دعب  دوخ  راگدرورپ  ياقل  نایم  مور و 

اب زاب  دش و  باوخ  رد  تشگزاب و  درک و  نانچ  ترـضح  دـنک  رافغتـسا  هربقم  نآ  لها  تهج  دور و  عیقب  هب  هک  دـش  رومأم  ترـضح  نآ 
يو اـب  تشگ  لوغـشم  تحارتـسا  هب  دـمآزاب و  دومن و  شزرمآ  بلط  تفرب و  زاـب  نک  رافغتـسا  عـیقب  لـها  يارب  زا  ورب و  هک  دـنتفگ  يو 

زا هک  لاس  تشه  زا  دعب  درازگ  زامن  درک و  اعد  دحا  يادهش  نأش  رد  تفر و  دحأ  هب  ترضح  نک  اعد  دحأ  يادهـش  يارب  ورب و  دنتفگ 
تاوـما اـیحأ و  عادو  یئوـگ  تاـقوا  نیا  رد  و  دـیبلط ) شزرمآ  درک و  ریخ  ياـعد  ار  ناـشیا  هک  تسا  نآ  دارم   ) دوـب هتـشذگ  دـحا  هعقاو 

نآ تسب و  رب  هباصع  هب  ار  دوخ  رس  هتشذگ  يراط  عادص  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ترضح  نآ  رگید  زور  دومرفیم 
ص:133  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

اجک ادرف  نم  ادغ ؟ انا  نیا  هک  دومرف  ترـضح  دندش  عمج  اجنآ  همه  تارّهطم  تاجوز  تفای  دادتـشا  ضرم  نوچ  دوب  هنومیم  تبون  زور 
هب زور  ره  هک  دیسر  دهاوخ  تّقشم  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  تفگ  نانمؤم  تاهّما  اب  ارهز  همطاف  تخاسیم  ررکم  ار  نخـس  نیا  دوب و  مهاوخ 

نوریب هنومیم  هناخ  زا  ترضح  نآ  سپ  دنتشگ  یضار  هشیاع  هناخ  هب  ناشیا  دیوش  یضار  هناخ  کی  هب  همه  دنک  دّدرت  امـش  زا  یکی  هناخ 
دمآ هشیاع  هرجح  هب  ات  دیشکیم  نیمز  هب  كرابم  ياهاپ  هداهن  ساّبع  نب  لضف  شود  رب  رگید  تسد  یلع و  یضترم  شود  هب  یتسد  دمآ 

تّدـش و هب  يور  ترـضح  نآ  ضرم  دـندومن و  مایق  يو  تمدـخ  هب  اجنآ  رورـس ، نآ  تاجوز  ریاس  تخادـنیب و  ضرم  رتسب  اـجنآ  رد  و 
. دش يراط  میظع  یبت  داهن و  تبوعص 

يو رب  تسد  تشاد  بت  هک  یتلاح  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر دزن  هب  مدـمآرد  هک  دـیوگ : هنع ) هّللا  یـضر   ) دوعـسم نب  هّللا  دـبع 
بت هک  یتسرد  هب  يرآ  هک  دومرف  يراد ؟ مرگ  تیاغ  هب  یبت  هّللا  لوسر  ای  متفگ  درکن  ترارح  لّـمحت  متـسد  هک  دوب  مرگ  ناـنچ  مداـهن 

تردـق تسد  هب  نم  نت  سفن و  هک  یئادـخ  هب  يرآ  هک  دومرف  دـشاب  رجا  ود  ارت  سپ  متفگ  دریگ  امـش  زا  ار  درم  ود  هک  تسا  ناـنچ  نم 
هکنانچ دنازیرب  ار  يو  ناهانگ  یلاعت  يادخ  هکنآ  ّالإ  دسر  ودب  نآ  ریغ  ضرم و  زا  ياذیا  هک  دوبن  نیمز  يور  رب  يدـحا  چـیه  هک  تسوا 

. دنازیریم ار  دوخ  ياهگرب  تخرد 
شیوخ رب  ياهفیطق  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح نآ  دزن  مدمآرد  تفگ  هک  هنع ) هّللا  یـضر   ) يردـخ دیعـس  وبا  زا  تسا  لوقنم  و 

يور زا  مناسر  رورس  نآ  ندب  هب  هطساویب  هک  تشادن  نآ  لّمحت  تسد  متفاییم و  رد  هفیطق  يالاب  زا  ار  يو  بت  ترارح  دوب و  هدیـشوپ 
ناشیا رجا  تسا  فعاضم  ناشیا  يالب  هکنانچ  تسین و  ءایبنا  زا  رتتخـس  یئالب  ار  يدـحا  چـیه  هک  دومرف  متفگیم  هّللا ! ناحبـس  بّجعت 

، ابق کی  ریغ  رب  يدوبن  رداق  سوبلم  زا  هک  يّدح  هب  ات  یشیورد  رقف و  هب  یتخاس  التبم  یلاعت  قح  ار  ناشیا  زا  یضعب  تسا و  فعاضم  مه 
زا هک  یمخز  ار  هاگرد  نابّرقم  هار و  ناّبحم  يرآ  اـطع . هب  امـش  حرف  زا  يدوب  هداـیز  ـالب  هب  اـیبنأ  حرف  يدیـشوپ و  ناـمه  زور  بش و  هک 

. مرک اطع و  نیع  دنشک  تسود  يارب  هک  یملا  تسا و  مهرم  نیع  دسر  تسود 
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تسا نم  يالتبم  ناج  تحارمشک  تسود  يارب  زک  یملا 
تسا  نم  ياود  تبرش  وا  دردنم  لد  رب  تسا  مهرم  وا  مخز 

ص:134  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
: دناهتفگ باب  نیمه  رد  و 

مهدن ناویح  بآ  هب  شمدق  كاخمهدن  ناتسلگ  دص  هب  شمغ  راخ  نم 
ضرم رد  مدمآرد  يادـخ  لوسر  رب  دـیوگ : ءاربلا  نب  رـشب  ردام  مهدـن  نامرد  رازه  دـص  هب  درد  نآدـش  لصاح  وا  مغ  رد  ارم  هک  يدرد 

يارب دومرف  ماهتفاین . تست  ندـب  رب  هک  مرگ  بت  نیا  لثم  سک  چـیه  رب  زگره  هّللا  لوسر  اـی  متفگ  تشاد  ترارح  تیاـغ  رد  یبت  توم و 
تاذ ترـضح  نآ  ضرم  دـنیوگیم  متفگ  دـنیوگیم  هچ  نم  ضرم  باـب  رد  مدرم  ءاربـلا ! ّما  يا  تسا  فعاـضم  اـم  رجا  هک  تسا  نینچ 

تازمه زا  تمحز  نآ  هچ  دـنک  ّطلـسم  شیوـخ  ربـمغیپ  رب  ار  ضرم  نآ  هک  تسین  یهلا  مرک  فـطل و  راوازـس  هک  دوـمرف  تـسا  بـنجلا 
هب میدروخ و  ربیخ  رد  وت  رـسپ  اب  هک  تسا  دولآرهز  تشوگ  نآ  رثا  نم  ضرم  نیا  نکیل  تسین و  الیتسا  نم  رب  ار  ناطیـش  تسا و  ناطیش 
هّللا یلـص   ) ار ربمغیپ  هک  دوب  نآ  نیا  رد  تمکح  ایئوگ  تسا و  تایح  عاطقنا  تقو  نامز  نیا  دوشیم و  هزات  نم  رب  نآ  ملأ  تقو  دنچ  ره 

دش و نیرق  تّوبن  هعـضب  اب  توتف  ندعم  هک  تسیّرـس  بجع  : » هک هدروآ  حاورالا  حور  رد  و  دشاب . یبیـصن  تداهـش  هبترم  زا  هلآ ) هیلع و 
یفطصم ترضح  رتگرزب  ردپ  دنتشادرب  يردپ  ثاریم  یکی  ره  نینسح  ینعأ  ناجرملا  ؤلّؤللا و  امهنم  جرخی  هک  دمآ  دیدپ  راوهاش  ّرد  ود 

دومن ترخآ  رفس  هب  هّجوت  غیت  برض  هب  دوب  یـضترم  یلع  هک  رگید  ردپ  دومرف و  تلحر  ملاع  زا  رهز  رثا  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دوب
ملأ یضترم  تقفاوم  هب  دوب  رتهک  رگید  دنزرف  نیسح  دیشچ  رهز  تبرش  ص )  ) لوسر ترـضح  قاّفتا  هب  دوب  رتگرزب  دنزرف  هک  مه  نسح 

دیدپ یمهرم  ار  غیت  نآ  مخز  زونه  دمآرب و  یئاهنرق  هتشگن و  عفدنم  یقایرت  چیه  هب  رهز  نآ  ررض  زونه  تشذگ و  اهلاس  دیشک  غیت  مخز 
. نایرب غیت ، نآ  ررش  زا  نادنمتسم  ياههنیس  تسنایرگ و  رهز  نآ  رثا  زا  نادنمدرد  ياههدید  هدماین و 

تخوس هب  ارهز  هدید  غارچ  رب  لد  ار  هرهزرهز  هب  شدنتشکب  ارهز  هدید  غارچ  نوچ 
تخوس  هب  یسوم  لد  دیرابب و  نوخ  یسیع  مشچلوسر  نیعلا  ةّرق  زا  نوخ  دندرک  ناور  نوچ 

ص:135  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ار اهنآ  زا  یضعب  ام  هتـشگ و  قّقحتم  یئایاضق  ماّیا  نآ  رد  دوب  رامیب  زور  هدراهچ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  دناهدروآ :

. میدومن داریا  اجنیا  بتک  رگید  بابحالا و  ۀضور  زا 
همطاف زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هبـشأ  ار  يدحا  نم  مدـیدن  هتفگ  هک  هشیاع  زا  هدیـسر  تّحـص  هب  هک  تسا  نآ  لوا 

نآ يدمآرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رب  همطاف  نوچ  دوعق  مایق و  رد  راقو  هنیکـس و  و  رظنم ، تماقتـسا  و  تریـس ، نسح  يور  زا  ارهز 
اب زین  وا  یتفر  يو  هناخ  هب  نوچ  ترضح  يدناشنب و  شیوخ  ياج  هب  يدیـسوبب و  ار  وا  يدش و  يو  لبقتـسم  هجوتم و  یتساخرب و  رورس 

يولهپ ار  وا  یتنب و  ای  ابحرم  هک  دومرف  دمایب  نوچ  دناوخب و  ار  همطاف  داتـسرف و  يرامیب  نآ  رد  یتشاد  یعرم  هقیرط  نامه  راوگرزب  ردـپ 
لیبس رب  يو  اب  زاب  دش  نایرگ  همطاف  دومرف  هراّسم  قیرط  اب  ینخـس  يو  اب  فّطلت  ینابم  دییـشت  دّقفت و  دعاوق  دیهمت  زا  دعب  دناشنب و  دوخ 
نیدب ار  حرف  چیه  نم  مدیدن  رشبلا  ریخ  رتخد  يا  متفگ  همطاف  اب  هک  دیوگ  هشیاع  تشگ  نادنخ  ناحرف و  تبون  نیا  تفگ  ینخس  يوجن 

دعب اّما  تفگن  وا  هب  ار  ّرـس  نآ  تقو  نآ  رد  همطاف  مدـید  وت  زا  هچنآ  زا  رتنیرق  ینامداش  هب  ار  یمغ  مدینـشن  و  زورما ، لثم  رتکیدزن  نزح 
نیما لیئربج  هقباس  تاونـس  زا  یلاس  رد  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  هک  دوب  نیا  شنومـضم  درک  هراّسم  نم  اب  هک  لوا  تبون  هک  دومرف  نآ  زا 
هکنآ رگم  مربیمن  نامگ  هدـش  لزاـن  ّمهم  نآ  طبـض  يارب  تبون  ود  لاـسما  دـمآیم و  نیمز  يو  رب  تبون  کـی  نیبم  نآرق  سرد  تهج 

تلحر یناحبس  تمحر  راوج  هب  یناف  لزنم  نیا  زا  بیرقنع  هدیماجنا و  تیاهن  هب  سدق  ملاع  هب  زین  نم  قوش  هدیـسر و  کیدزن  نم  لجأ 
. رادمزاب ملصو  نماد  زا  تسد  یناوتیم  ات  رامش و  تمینغ  ارم  تبحص  درک  مهاوخ 
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هب تاربع  تارطق  دیـسر و  نم  رطاخ  هب  رامـشیب  عّجوت  رایـسب و  ّملأـت  شحوم  ربخ  نآ  عامتـسا  زا  یناوتن - یهاوخ و  هک  يزور  دـیآ  هک 
يا تفگ  افتخا  قیرط  هب  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ارم  راب  رگید  دید  لاح  نادب  ارم  نم  راوگرزب  ردـپ  نوچ  دـیود  ورف  نم  تانج  تاحفص و 

هـضور رد  هکنآ  یکی  مراذـگن  ترطاـخ  رب  ملأ  گـنز  مراد و  ینازرا  هدژم  ود  ار  وت  نم  هک  روخم  مغ  هدـیزگرب  دـنزرف  يا  هدـید و  روـن 
دوب و یهاوخ  وت  نامیا  لها  نانز  هدیس  ناوضر 

ص:136  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیریـش دوخ  قافو  قاذم  رب  ار  قارف  رهز  عّرجت  قایرت  نآ  نایم  هب  نم  درک  یهاوخ  تاقالم  نم  اب  نم  تیب  لها  ریاس  زا  رتشیپ  هکنآ  رگید 

. متخادرپ مسبت  تجهب و  هب  رثا  ترسم  ربخ  نآ  عامتسا  هنارکش  هب  متخاس و 
ناـنز زا  نز  چـیه  تسین  هک  داد  ربـخ  ارم  لـیئربج  همطاـف  يا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  رگید  تیاور  و 
هکنآ هب  دوب  یتراشا  نخـس  نیا  رد  دـشابن و  رتمک  ناـنز  یقاـب  زا  وت  ربص  هک  دـیاب  سپ  وت  ّتیرذ  زا  دـشاب  مظعا  وا  ّتیرذ  هک  ناناملـسم 

تاقالم و زا  یئابیکـش  نآ  هک  دوب  حضاو  ترـضح ، نآ  رطاع  رطاخ  رب  دنک  ربص  دیامنن و  عزج  هک  دیاب  رورـس  نآ  تقرافم  رد  ار  همطاف 
. دوب دهاوخ  راوشد  تیاغ  هب  همطاف  رب  ترضح  نآ  تبحاصم 

دوب ام  کشا  دنک  راک  مشچ  هک  نادنچدوب  ادج  تلامج  ام ز  مشچ  هک  يزور 
نآ ضرم  نوچ  هک  دوب  نآ  اـیاضق  زا  رگید  یکی  دوب و  ار  هک  اـهنیا  وت  وـچ  يربـلد ، رود  ردتسا  رک  دوـب  رباـص  غراـف و  هک  یلد  یتـفگ 

مبای و یتّفخ  دیاش  هک  دنشاب  هدرک  رپ  هاچ  تفه  زا  هک  هدوشگان  رس  کشم  تفه  زا  دیزیرب  نم  رب  بآ  هک  دومرف  تفای  دادتشا  ترـضح 
نآ زا  بآ  هدـیناشن  گرزب  یتـشط  رد  ار  يو  دـنتخاس و  ّبترم  دوـب  هدوـمرف  هک  يروتـسد  هـب  سپ  میاـمن  ّتیـصو  ار  مدرم  مور و  نوریب 

ار يو  سپ  دیدروآ  ياج  هب  مدوب  هتفگ  هچنآ  سب ، هک  دومرف  تراشا  كرابم  تسد  هب  هک  یتقو  ات  دنتخیر  ترضح  نآ  رـس  رب  اهکشم 
دحا يادهش  يارب  رافغتـسا  یلاعت و  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  دناوخ و  هبطخ  درازگ و  زامن  مدرم  اب  تفر و  نوریب  هدش  لصاح  یتّفخ 

ناشیا نادـب  زا  دـیراد و  یمارگ  ار  ناشیا  ناکین  دـنداد  ياج  ارم  مدرک و  ترجه  ناشیا  اب  دننمرـس  لـحم  نم و  هّصاـخ  راـصنا  هک  دومرف 
. هّللا دودح  زا  يّدح  رد  رگم  دینارذگرد 

همیسارس و دنتـشادن و  مارآ  دوخ  ياههناخ  رد  ددرگیم  تدایز  زور  هب  زور  ترـضح  ضرم  هک  دندید  راصنا  نوچ  هک  تسا  نآ  یتیاور 
. دنتشگیم يوبن  دجسم  درگ  ناریح 

دیناسر ضرع  هب  ار  راصنا  لاح  دـمآرد و  سابع  نب  لضف  هاگنآ  دومرف  مالعا  راصنا  لاح  زا  ار  ترـضح  دـمآرد و  هنع  هّللا  یـضر  سابع 
هب دمایب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یضترم  سپ 

ص:137  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ات دنداد  ددم  ار  ترـضح  نآ  نارای  هک  دومرف  تشادرب و  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح  دـینادرگ  ضورعم  ياهملک  نآ  لثم 

دیامرف لقن  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  میسرتیم  دنیوگیم  هّللا  لوسر  ای  دومرف : یلع  دنیوگیم ؟ هچ  راصنا  هک  دیسرپ  تسشنب و 
و مالـسلا ) هیلع   ) یلع شود  رب  یتسد  تساخرب و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دّیـس  سپ  دوش ؟ نوچ  ام  لاح  يو  زا  دـعب  هک  منادـیمن  و 

دندـش عمج  وا  رب  مدرم  دوب و  هتـسب  كرابم  رـس  رب  هباصع  تسـشنب و  ربنم  لوا  هیاپ  رب  دـمآ و  دجـسم  هب  تخادـنا و  لضف  شود  رب  یکی 
بجوم اهنآ  رکذ  هک  تفگ  نانخس  زین  شیرق  باب  رد  دومن و  شرافـس  رگیدکی  هب  ار  راصنا  رجاهم و  انث  دمح و  زا  دعب  دناوخ و  هبطخ 

. ددرگیم لیوطت 
دمآ نوریب  هناخ  زا  هتفرگ  ارم  تسد  يزور  ضرم  مایا  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ : هک  سابع  نب  لضف  زا  تسا  تیاور 

ار ناشیا  مهاوخیم  هک  دـنوش  عمج  همه  ات  نک  ادـن  ار  نامدرم  هک  دومرف  دـناوخب و  ار  لـالب  دوب  هتـسب  رـس  رب  هباـصع  تسـشن و  ربنم  رب  و 
هنیدـم ياـههلحم  اـهرازاب و  رد  هدومن  لـمع  هدومرف  بجوم  هب  لـالب  سپ  ار . امـش  رم  تسا  ّتیـصو  نیرخآ  نیا  هک  وگب  منک و  تیـصو 
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دنونشب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ّتیصو  ات  دنداهن  دجسم  هب  يور  دندینش  ادن  نآ  نوچ  گرزب  درخ و  زا  مدرم  مامت  درک  يدانم 
امش منیبیم  ایئوگ  تسا و  هدیسر  نم  لجا  هک  دینادب  نامدرم  هورگ  يا  تفگ  دومرف و  ادأ  غیلب  ياهبطخ  هدمآرب  ربنم  هب  ترضح  نآ  سپ 
چیه ار  يادخ  نامدرم  يا  دیوشم  ادج  اهلد  هب  دیاب  دیوش  ادج  اهنت  هب  نم  زا  نوچ  ماهدش  ادـج  امـش  زا  نم  دـیاهدش و  ادـج  نم  زا  هک  ار 

هک تسا  نآ  یتیاور  تسا و  هتفایرد  یهلا  ياقل  هب  قایتشا  ارم  مناـمب و  زین  نم  اـت  دـشاب  هدـنامب  اـیند  رد  دـیواج  هک  تسا  هدوبن  يربمغیپ 
دـنتخاس و دولآنوخ  ارم  راسخر  دنتـسکشب و  ارم  نادـند  امـش  نایم  رد  مدرک  داهج  ماهدوب  يربمغیپ  هنوگچ  ار  امـش  نم  نارای  يا  تفگ 

ادخ هار  رد  وت  هک  یتسرد  هب  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  متسب  مکش  رب  گنس  یگنسرگ  زا  مدید و  اهیتخس  موق  نالهاج  زا  مدیـشک و  الب  جنر و 
درک و مکح  نم  راگدرورپ  تفگ  هاگنآ  دـهد و  ریخ  يازج  ارت  یلاعت  يادـخ  یتشادزاب  اهیدـب  زا  يدومن و  هار  قح  هب  ار  ام  يدوب  رباـص 

هک سک  ره  هک  دنگوس  امش  رب  يادخ  هب  سپ  درذگن  رد  ملاظ  چیه  ملظ  زا  هک  دروخ  دنگوس 
ص:138  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بلط نم  زا  نآ  تافاکم  دـشاب  هدیـسر  وا  رطاخ  هب  يرابغ  مشاب و  هدومن  یمتـس  رگا  دـنک و  صاصق  ارم  دزیخرب و  مشاب  هدرزآ  ار  وا  نم 
نم اـب  لوسر  مناتـسب  صاـصق  رگا  هک  مسرتیم  نم  هک  دـیوگن  دناتـسزاب و  ار  دوخ  ّقح  دـیایب و  کـنیا  مشاـب  هدرب  يو  لاـم  رگا  دـیامن و 

هک تسا  سک  نآ  نم  هب  امـش  نیرتتسود  و  روفن ، وا  زا  تیاغ  هب  نم  تسا و  رود  نم  تعیبط  زا  توادع  هک  دینادب  دـنک  ادـیپ  توادـع 
موش و لصاو  كاپ  سفنلا و  ّبیط  دوخ  دـنوادخ  هب  ات  دـنک  لالح  ارم  ای  دـیامن  نم  زا  دوخ  قح  ياـفیتسا  دـشاب  هتـشاد  یّقح  نم  رب  رگا 

يافیتسا دـشاب  یّقح  نم  رب  ار  هک  ره  ات  تخاس  مهاوخ  رّرکم  ار  ینعم  نیا  ینعی  ار  امـش  تسین  یفاک  تبون  کی  هک  مربیم  ناـمگ  ناـنچ 
ای تفگ  تساخرب و  يدرم  دومن  هداعا  ار  هلاقم  نامه  تفر و  ربنم  رب  زاب  درازگب و  نیـشیپ  زامن  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ  دـیامن  دوخ  قح 
نم رب  مرد  هس  نیا  نکیل  مهدیمن و  دنگوس  ار و  لئاق  چیه  منکیمن  بیذکت  نم  هک  دومرف  ترـضح  تسا  مرد  هس  وت  دزن  ارم  هّللا  لوسر 
يو هب  نم  هد ! يو  هب  مرد  هس  هک  يدومرف  ارم  درک  لاؤس  تشذگب و  وت  رب  نیکسم  یشیورد  يزور  هّللا  لوسر  ای  تفگ  تسّرمم ؟ هچ  زا 

. هد يو  هب  مرد  هس  تفگ  درک و  ساّبع  نب  لضف  هب  ور  ترضح  يدادن  نم  هب  ضوع  مداد و 
ۀشاکع سلجم  نآ  رد  هک  تسا  روکذم  یتفریج  نیدلا  دیدس  یضاق  مالـسإلا  ۀضور  رد  یمزراوخ و  لیعامـسا  ماما  دیهـش  ماما  هریـس  رد 

اّمأ یمتفگن  نخـس  نیا  زگره  نم  ّالا  باب و  نیرد  يدرک  هغلابم  هک  تسا  نآ  هن  رگا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  تساخرب و  يدسألا  نصحم  نب 
رب ینز  ءابضغ  هقان  رب  ات  يدروآرب  ياهنایزات  كوبت  رفس  رد  وت  مشاب  هدش  یصاع  میوگن  رگا  يدومن  هغلابم  رایسب  يدومرف و  رارکت  نوچ 
ای اریخ  هّللا  كازج  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  مبلط . نآ  صاصق  نونکا  دیـسر  ملأ  نم  رب  رایـسب  نآ  زا  دمآ و  نم  فتک 
زا مراد  رتتسود  ار  ایند  رد  ندیـشک  صاصق  نم  یتشاذگن و  تمایق  هب  ار  تموصخ  نیا  هک  هشاکع  يا  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  هشاکع 

دوب هنایزات  مادـک  یتسناد  هشاکع  يا  رظان  ایربک  هاگرد  نابّرقم  ناگتـشرف و  دنـشاب و  رـضاح  ادهـش  ایفـصأ و  ایبنأ و  هک  ترخآ  صاصق ،
هناخ رد  هنایزات  نآ  ناملس  يا  هک  دومرف  ترضح  هنایزات  دننام  هتفرگ  میدأ  رد  هتفاب و  نارزیخ  زا  قوشمم  تسا  یتسد  بوچ  يرآ  تفگ 

هک درکیم  ادن  تفرب و  ناملس  ناتسب  ورب و  تسا  همطاف 
ص:139  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دنناتسب وا  زا  تمایق  رد  هکنآ  زا  شیپ  دهدب  دوخ  سفن  زا  فاصنا  هک  تسیک  نامدرم  يا 
ای کیلع  مالـسلا  هک  دز  هرعن  دیـسر  همطاف  هرجح  رد  هب  نوچ  سپ  تدنناتـسب  هک  دوب  نآ  زا  هب  یهدبيراد  تصرف  هک  زورما  هد  فاصنإ 

قوشمم هنایزات  تردپ  ءاسنلا  ةدّیس  يا  تفگ  يدوب ؟ اجک  ناملـس  يا  دومرف  تخانـش و  هب  ناملـس  زاوآ  همطاف  ترـضح  ةّوبنلا ! تیب  لها 
تسا و ربنم  رب  تردپ  تفگ  ناملس  دنک ؟ هچ  ار  هنایزات  درادن  بکرم  رب  نتسشن  ناماس  دراد  بت  مردپ  ناملـس  يا  تفگ  همطاف  دبلطیم 

رتش رب  هنایزات  نیا  يزور  رگم  دنک  بلط  هک  دیاب  تسا  یّقح  نم  رب  ار  هک  ره  دـیوگیم  دـیامنیم و  قوقح  يادا  دـنکیم و  عادو  ار  قلخ 
وت رب  يادخ  هب  ناملس ! يا  تفگ  دروآرب و  شورخ  همطاف  دبلطیم  صاصق  ترضح  زا  سک  نآ  الاح  تسا  هدمآ  یسک  فتک  رب  هدزیم 
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نیسح نسح و  هک  دومرف  همطاف  تشگزاب و  ناملس  تسا  لاح  فیعض  روجنر و  هک  دنک  محر  مردپ  رب  هک  یهد  دنگوس  ار  سک  نآ  هک 
ره امـش  ّدج  ضوع  هب  ات  دیورب  دنز  هنایزات  ار  وا  هک  دهاوخیم  یکی  تسا و  دجـسم  رد  امـش  ّدـج  ردام  ناناج  يا  تفگ  دـندناوخب و  ار 

ناملـس نوچ  اّما  دنداهن  دجـسم  هب  يور  ناشیا  درادـن و  هنایزات  تقاط  تسا و  رامیب  ترـضح  نآ  هک  دـننزب  هنایزات  دـص  ار  امـش  زا  کی 
هنایزات و  زیخرب ! هشاکع  يا  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترـضح دمآرب  هباحـص  زا  ناغف  دایرف و  دروآرد  دجـسم  هب  هنایزات  دمایب و 

هد هنایزات  کی  ضوع  هب  هک  دندمآیم  هشاکع  دزن  هباحص  رباکا  زا  کی  ره  تشادرب و  هنایزات  هشاکع  نزب  مشاب  هدز  نم  هچنانچ  رادرب و 
! رادـم اور  ام  لد  رب  لالم  نیا  راـبغ  زاـسم و  هداـیز  ار  اـم  هودـنا  نکم و  صاـصق  وا  زا  تسا  بت  رد  يادـخ  لوسر  هک  نز  اـم  رب  هناـیزات 

رخآ دناسر ؟ هدیاف  هچ  ارم  ندز  امش  رب  ندز  هنایزات  تسا  بجاو  نم  رب  صاصق  هک  دومرفیم  دومنیم و  باحـصا  یهاوخرذع  ترـضح 
ام راوگرزب  ّدـج  يا  دـنتفگ  ناـگدازهاش  دـمآرب  شورخ  هباحـص  زا  رگید  راـب  دـندمآرد  سلجم  هب  ناـشورخ  ناـیرگ و  نیـسح  نسح و 

هیلع هّللا  یلص   ) لوسر ترـضح  میروخب  هنایزات  دص  هنایزات  کی  ضوع  هب  کی  ره  ات  میاهدمآ  دبلطیم  صاصق  وت  زا  يدرم  هک  میدینش 
لوسر ای  تفگ  هشاکع  نک  صاصق  زیخرب و  هشاکع  يا  دیشک ؟ صاصق  هنوگچ  امـش  مشاب  هدز  نم  هنایزات  ّدج ! ناناج  هک  دومرف  هلآ ) و 

زور نآ  هّللا 
ص:140  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تمشح هعارد  درک و  تسد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  لوسر   ) ترـضح ینک  هنهرب  كرابم  فتک  زین  وت  هک  مهاوخ  نآ  دوب  هنهرب  نم  فتک 
هب تّوبن  رهم  داتفا و  ترـضح  نآ  فتک  رب  رظن  ار  هشاکع  نوچ  اّما  دمآرب  هباحـص  زا  ناغف  تساخرب  هکئالم  زا  شورخ  دـنکفارب  شود  زا 
نم ضرغ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  داهن و  ترـضح  نآ  هناش  ود  ناـیم  هب  يور  داد و  هسوب  ار  نیکـشم  متاـخ  نآ  تسجرد و  دـمآرد  يو  رظن 
ّسم نم  هک  دـیدوب  هدومرف  امـش  هک  منک  ّسم  ارت  كراـبم  ياـضعا  زا  یـضعب  منیبـب و  ار  تّوبن  رهم  هک  دوـب  نآ  نم  دارم  دوـبن  صاـصق 

زا هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دیـس  نآ  زا  دعب  دنکن . سم  ار  يو  خزود  شتآ  دنک  ّسم  ارم  ندـب  تسوپ  هک  ره  راّنلا  هّسمت  نل  يدـلج 
. دوب نیا  تفگ  هک  هظعوم  نیرخآ  دمآ و  دورف  ربنم 

هک ینعم  نیا  يادص  داهن و  دادتشا  هب  يور  ترضح  نآ  يرامیب  نوچ  هکنآ  رگید 
دیسر یلاعم  هریاد  هطقن  نآ  یلاع  عمـس  هب  سدق  ملاع  زا  سک  دنادن  وت  ردق  تبرغ ، رد  هک  يآزابسک  دنامنب  نیدنچ  ناتـسبیرغ  هب  اناج 

رگا دـیوگیم  تسا و  هداتـسرف  مالـس  وت  راگدرورپ  هک  یتسار  یتسرد و  هب  دّیـس ، يا  تفگ  دـمایب و  لیلج  کلم  نامرف  هب  لیئربج  يزور 
. منادرگ ترفغم  يایرد  قرغتسم  مناریمب و  ارت  یهاوخ  رگا  مشخب و  یصالخ  تضرم  نیا  زا  مهد و  افش  ار  وت  یهاوخیم 

دهاوخ هچ  ره  ات  ماهتشاذگ  زاب  شیوخ  راگدرورپ  هب  ار  دوخ  رما  نم  لیئربج  يا  تفگ  باوج  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح
. ینتامأ ءاش  نأ  ینایحأ و  ءاش  ناف  دنکب 

یهاشداپ هک  مهنب  تمدخ  هب  یگدنب  رسیهاوخ  كاله  مرگ  و  یئوج ، صالخ  مرگا 
لـالب زور  ره  هک : دوب  نآ  رگید  یکی  یهاوخ و  هک  ینک  نآ  وت  دـنهاوخ و  وـت  بناـج  همهمیوـگ  وـت  تیاـکح  هک  مناوـتیمن  یـسک  هب 

رخآ رد  يدرازگب و  مدرم  اب  زامن  دـمآ ، نوریب  ترـضح  نآ  يدومن و  مـالعا  زاـمن  تاـقوا  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 
لوسر ای  ةالّـصلا  تفگ : دمآ و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر هرجح  رد  هب  لالب  هک  دوب  نتفخ  زامن  دـمآ  تسناوتن  نوریب  زور  هس  ضرم 

دوب لیقث  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  لوسر  هّللا .!
ص:141  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

! هّللا لوسر  ای  ةالّـصلا  تفگ  درک و  گنرد  ینامز  كدنا  لالب  دهد  دزم  تیادخ  لالب  ای  يدیناسرب  هک  دومرف  تشادن  نتفر  نوریب  تقاط 
رگید نامز  لالب  دنک  تمحر  وت  رب  يادخ  لالب  ای  يدیناسرب  تفگ  درک و  زاب  دوخ  زا  هماج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع هجاوخ 

يرایـسب زا  درک  تعاـمج  كرت  هجاوخ  هآ  تفگ  لـالب  دادـن  شباوج  دوب  ّشغ  رد  ملاـع  هجاوـخ  داد  رد  ةالّـصلا  يادـص  دوـمن  فـّقوت 
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هتـشر هک  دسر  نم  دایرف  هب  هک  هآ  هارهظ . راسکنا  او  هآ  اجر  عاطقنا  او  هاثوغ  او  تفگ  داهن و  دجـسم  هب  يور  نایرگ  نایرگ  سپ  تمحز 
هب نیا  زا  شیپ  هک  يدوب  هچ  يدازب  ارم  نوـچ  يدازن و  رداـم  ارم  هک  يدوـب  هچ  تشگ  هتـسکش  نم  ياـّنمت  تشپ  دـش و  هدـیرب  نم  دـیما 

یمدرکن هدهاشم  لالجلا  وذ  ترضح  بیبح  رب  ار  لاح  نیا  یمدرم و 
يدش هچ  يدرکن  ادج  مدوخ  رای  زو  ؟ يدش هچ  يدرکن  افج  زا  کلف  نم  اب 

هتفای ذافن  نینچ  يوبن  مکح  هک  دمآ  لالب  دزن  هب  یـصخش  هصقلا  يدش ؟ هچ  يدرکن  انـشآ  وت  هب  لّواتسیز  دـیابیم  وتیب  راک  رخآ  نوچ 
رب شرظن  نوچ  تساـخرب و  رکب  وبا  تفگزاـب  لاـح  تروص  و  « 1  » دـمآ قیدـص  کیدزن  هب  لالب  دروآ  ياج  هب  موق  تماما  نت  کـی  هک 

دندیشکرب دایرف  هباحص  درک و  هبلغ  يو  رب  هیرگ  دراد و  هاگن  ار  دوخ  هک  تسناوتن  دید  یلاخ  نیقی  لها  هلبق  زا  ار  ّلحم  نآ  داتفا  بارحم 
میدیدن بانوخ  وچ  کشا  زج  هب  هرهچ  ربمیدیدن  بارحم  هب  وت  ّدق  هک  زور  ناز 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هک  ّلحم  نیا  رد  میدیدن  باوخ  دوخ  هدید  رد  وت  يوریبمیتفرگن  يرارق  هظحل  کی  وت  يومیب 
مغ زا  هک  دناوت  باحصا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  تسا  دایرف  هچ  نیا  رتخد  يا  هک  دیسرپ  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  زا  دوب  هدمآ  شوه  هب 
زا هتخادنا  ناشیا  رب  هیکت  دیبلط و  ار  هنع ) هّللا  یـضر   ) سابع نب  لضف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  سپ  دنلانیم  دنیرگیم و  وت  تقرافم 

. درازگ زامن  تفر و  نوریب  هناخ 
نآ نیلاب  رب  هملس  ّما  ضرم  مایا  رد  يزور  هک  دناهدروآ  بتک  زا  یضعب  رد  هکنآ : رگید  و 

______________________________

وبا دوب و  شوهیب  رهاظ  هب  تقو  نآ  رد  ملاع  هجاوخ  یفشاک  تیاور  هب  انب  داتسیا  زامن  هب  ترـضح  نآ  رما  هب  رکب  وبا  دنیوگ  یـضعب  (- 1)
. دمآ زامن  هب  تساخرب و  دمآ  شوه  هب  تلاسر  ترضح  نوچ  داتسیا و  زامن  هب  دوخ  رکب 

ص:142  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
قح اب  دـیوگیم  هچ  هک  متـشاد  ارف  شوگ  دـیوگ  هملـس  ّما  دـینابنجیم  دوخ  كراـبم  بل  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح دوب و  ترـضح 

لوسر ای  متفگ  نم  نادرگ  ناسآ  ناشیا  رب  تمایق  باسح  هد و  تاـجن  خزود  شتآ  زا  ارم  تّما  یهلا  تفگیم : درکیم و  تاـجانم  هناـحبس 
رد زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـضترم هگان  يونـشن  نم  زاوآ  وت  هک  درذـگب  یناـمز  كدـنا  هک  شاـب  دوردـب  هک  دومرف  تسلاـح  هچ  ار  امـش  هّللا 
هّللا یلص   ) ترضح مدنامب  هرزیب  نم  دش و  ادج  نم  زا  هرز  نآ  هاگان  ماهدیـشوپ  یهرز  هک  مدید  هعقاو  رد  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآرد و 
نم زا  دعب  یلع  يا  ینامب  اهنت  وت  مرذگرد و  نم  هک  تسا  نآ  تقو  الاح  مدوب ، نم  دوب  وت  هانپ  هک  هرز  نآ  یلع  ای  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و 
وت هک  دیاب  دننک  رایتخا  ار  ایند  مدرم  هک  ینیب  نوچ  يریگشیپ و  ترباصم  قیرط  يوشن و  لدگنت  هک  دیاب  دسر  وت  هب  ههورکم  روما  یسب 

دمآرد و رد  زا  مالس ) اهیلع   ) همطاف هاگان  دوب  یهاوخ  وت  دسر  نم  هب  رثوک  ضوح  بل  رد  هک  یسک  لّوا  هک  نادب  ینک و  رایتخا  ترخآ 
ترـضح دـش  بیاغ  نم  رظن  زا  قرو  نآ  هاـگان  مناوخیم  نآرق  اـجنآ  زا  مراد و  یفحـصم  قرو  هک  مدـید  باوخ  رد  هّللا  لوسر  اـی  تفگ 

رد دـنام و  یهاوخ  رود  نم  زا  وت  دـش و  مهاوخ  بیاغ  وت  مشچ  زا  هک  منم  قرو  نآ  دـنبلد  دـنزرف  يا  هک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  )
اوه رد  یتخت  هک  میدـید  باوخ  رد  نانچ  اـم  زا  کـی  ره  راوگرزب ! ّدـج  يا  دـنتفگ  دـندمآرد  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح لاـح  نیا  ياـنثا 

تخت نآ  ّدـج ! ناناج  يا  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  میتفریم  هدرک  هنهرب  اهرـس  تخت  نآ  ریز  رد  ام  تفریم و 
. دیوریم هتخاس  هدنکارپ  نیکشم  ياهوسیگ  هدرک و  هنهرب  كرابم  ياهقرف  نآ  ریز  رد  امش  دنرادرب و  هک  تسا  نم  توبات 

، نارجه رثا  زا  اههدـید  دـمآرب و  تیب  لها  زا  شورخ  تاـیحتلا  لـضفا  هیلع  تاـنئاک  دیـس  ریبعت  تاـعقاو و  نیا  زا  : » هک دـیوگیم  هملـس  ّما 
.« تشگ نایرب  نامرح ، ررش  زا  اهناج  دش و  نایرگ 

دوریمه نایرگ  هدید  نوخ ز  بالیسدوریمه  ناناج  هک  تسا  شتآ  رد  مناج 
دوریمه نامیلس  تسد  رگم ز  متاخدننکیم  رود  دوخ  فسوی  ار ز  بوقعی 
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دوریمه ناریح  همشچ  رانک  زا  رضخدنکیمه  یبوط  هیاس  عادو  مدآ 
دوریمه  ناسآ  هداد و  تسد  راوشدشتبحص  هیامنارگ  تسیرهوگ  هک  ادرد 

ص:143  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دناسریم و مالس  ارت  تراگدرورپ  : » تفگ دمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج زور  هس  هب  ترـضح  نآ  تافو  زا  لبق  هک  تسیورم  هکنآ  رگید 
بورکم و ار  دوخ  هّللا  نیما  اـی  تسا  رتاـناد  يو  هک  دـسرپیم  وـت  زا  يزیچ  وـت و  هب  صاـخ  لاـضفا  مارکا و  تهج  زا  هداتـسرف  وـت  هب  ارم 

لاونم نیمه  رب  زین  موس  زور  رد  دونـش و  باوج  نیمه  دومن و  شـسرپ  نیمه  دـمآ و  لیئربج  رگید  زور  زاـب  مباـییم  كاـندرد  مومغم و 
زا کی  ره  هک  تسا  مکاح  کلم  رازه  دص  رب  هک  مان  لیعامـسا  رگید  کلم  دـمایب و  توملا  کلم  موس  زور  رد  هک  دـناهدروآ  دـش  عقاو 

دبلطیم و يروتسد  هداتـسیا و  رد  رب  تستوملا  کلم  نیا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ  لیئربج  دوب  هارمه  يو  اب  دنمکاح  کلم  رازه  دص  رب  اهنآ 
زا دعب  توملا  کلم  دیآرد  ات  هد  يروتـسد  لیئربج  هک  دومرف  ترـضح  هدیبلطن  نذا  يو  حور  ضبق  رد  وت  زا  شیپ  یمدآ  چـیه  زا  زگره 

رگا مرآ  ياج  هب  وت  نامرف  هک  هدومرف  رما  داتسرف و  وت  هب  ارم  یلاعت  قح  هّللا  لوسر  ای  تفگ  درک و  مالس  دمآرد و  تفای ، يروتسد  هکنآ 
هب دّیـس  يا  تفگ : لیئربج  درک  هاـگن  لـیئربج  فرط  هب  ترـضح  مدرگزاـب  یئوگ  رگا  مرب و  ـالاب  ملاـع  هب  منک و  ضبق  ارت  حور  یئاـمرف 
نم هک  وش  لوغـشم  يراد  هک  يراک  هب  توملا  کلم  يا  هک  دومرف  ترـضح  سپ  تسوت . ياقل  قاتـشم  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  یتسرد 

: دادیم رد  ادن  نیا  ترضح  نآ  شوه  شوگ  هب  یبیرال  ملع  فتاه  یبیغ  تاقدارس  زا  ایئوگ  مراد ؛ هناحبس  قح  ياقل  قوش  زین 
یناف نمیشن  نیرد  يزاس ، هچ  هاگرارقيزار  هدرپ  میقم  يزان ، هورذ  زاب  وت 

نآ تاـفو  زور  رد  هک  تسا  لوقنم  ساـبع  نبا  زا  یناـم  هب  ماـقم  نیرد  وت ، رگا  دـشاب  غیردیـسنأ  سلجم  فیرح  یـسدق ، ملاـع  غرم  وـت 
هکنآ زا  زیهرپ  هب  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دـمحم نم  بیبـح  دزن  هب  ور  نیمز  هب  هک  ار  توملا  کـلم  دوـمرف  رما  هناحبـس  قـح  ترـضح 
قلبا نابـسا  رب  همه  دوخ  ناوعا  زا  کلم  رازه  رازه  اب  توملا  کلم  یئاـمن  يو  حور  ضبق  يو  روتـسدیب  هکنآ  زا  یئآرد و  يورب  نذایب 

نایملاع راگدرورپ  زا  دوب  ياهمان  لیئارزع  تسد  رد  دندمآ و  ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  هدیـشوپ  تیقاوی  ّرد و  هب  جوسنم  ياههماج  راوس و 
يروتسد ۀکئالملا »! فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةّوبنلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالسلا  : » تفگ داتـسیاب و  یبارعا  تروص  هب  هناخ  نوریب  زا  سپ 

هب ات  میاهدمآ  رود  هار  زا  هک  ار  ام  دیهد 
ص:144  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  تسین  رّـسیم  تاقالم  الاح  هک  داد  باوج  دوب  لوسر  نیلاـب  رب  مالـس ) اـهیلع   ) همطاـف میئآ  رد  هرجح 
نآ رد  سک  ره  هچنانچ  دنلب  زاوآ  هب  تساوخ  يروتـسد  موس  تبون  دینـش . باوج  نامه  دـیبلط و  نذإ  رگید  راب  تسا  لوغـشم  دوخ  لاح 
هچ ار  امـش  هک  دیـسرپ  داشگب و  كراـبم  هدـید  دـمآ و  شوه  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح دـیزرل  هب  زاوآ  نآ  تبیه  زا  دوب  هناـخ 

یهاوخرذـع تبون  هس  دـبلطیم  نذا  هداتـسیا  رد  نوریب  بیجع  یتلوص  بیهم و  یتوص  اب  بیرغ  يدرم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : همطاف  دوشیم 
ربـمغیپ دـنرتاناد  وا  لوـسر  ادـخ و  تفگ  همطاـف  تسیک ؟ وا  یتـسناد  هک : دوـمرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دونـشیمن  مدرک 

هدننک هویب  نادنزرف ، هدننکمیتی  تسا  تادارم  اهوزرآ و  هدننک  عطق  تسا و  تاذـل  هدننکـش  نیا  هک  دومرف  هیلع ) همالـس  هّللا و  تاولـص  )
دیآرد هک  هناخ  ره  هب  دیآرد و  راوید  زا  دندنب  هب  يو  رب  رد  رگا  دـیابر  ناج  هبرحیب  دـیاشگ و  رد  دـیلکیب  هک  تسا  یفیرح  تسا  نانز 

تزاجا هنرگو  درادـیم  هاگن  اـم  هناتـسآ  تمرح  تسا و  هدـمآ  وت  ردـپ  حور  ضبق  هب  تسا  توملا  کـلم  نیا  دـیآرب  نآ  ناـمدود  زا  دود 
تبرخ هاتنیدم  او  تفگ  تشادرب و  ناغف  دینـش  نخـس  نیا  هک  همطاف  ياشگب  شرد  تسین  وا  تداع  بأد و  ندـیبلط  تصخر  نتـساوخ و 

تفرگ و ار  همطاف  تسد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح دراد . رفس  مزع  اجنآ  زا  هنیکـس  بحاص  هک  دش  بارخ  هنیدم  غیرد  يا  هنیدملا !
رّهطم دسج  زا  يو  سّدقم  حور  رگم  دنتفگ  هچنانچ  ءداهن  مه  رب  دوخ  كرابم  مشچ  کین ، ینامز  درک  ّمض  دوخ  هنیکیب  هنیـس  هب  ار  نآ 

: تفگ نایرگ  نایرگ ، دینشن  باوج  چیه  هاتبأ ! ای  تفگ  درب و  شیپ  ارف  رس  همطاف  هدرک  تقرافم 
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هب هلمح  هک  يرگم  نم  رتخد  يا  تفگ  داشگب و  هدید  ترـضح  ینخـس  کی  وگب  وت  نم  اب  رگنب و  میوس  هبداب  وت  يادف  نم  ناج  ردپ  يا 
دوـمرفیم و اهيرادـلد  دادیم و  اـهتراشب  ار  وا  درکیم و  كاـپ  همطاـف  هرهچ  زا  کـشا  كراـبم  تسد  هب  دـنیرگیم و  وـت  هـیرگ  زا  شرع 

هیلا ّانا  هّلل و  ّانا  وگب  دـننک  ضبق  ارم  حور  نوچ  همطاف  يا  تفگ  سپ  ياـمرف ! تمارک  يربص  نم  تقراـفم  رد  ار  وا  ایادـخ  راـب  تفگیم :
هچ سک و  مادک  وت  زا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : همطاف  تسه . یضوع  یتبیصم  ره  زا  ار  يراوشد  ره  هک  یتسرد  هب  نوعجار 

ص:145  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
برک و چیه  زورما  زا  دعب  هک  دومرف  ترـضح  هاتبرک ! او  هابا  برک  او  تفگ  همطاف  داهن  مه  رب  مشچ  نآ  زا  دـعب  دوب ؟ دـناوت  ضوع  زیچ 

یئاههقرفت تاقّلعت و  تهج  هب  دشابیم و  ینامـسج  قئاوع  قیالع و  هطـساو  هب  ایند  نیا  هودنا  برک و  ینعی  دوب  دهاوخن  وت  ردپ  رب  هودـنا 
دومن دهاوخ  يور  لاعتم  کلم  لاصو  ملاع  هب  لاقتنا  دوب و  دهاوخ  قئالع  عطق  نوچ  نونکا  دهدیم  تسد  تسا ، يرشب  تعیبط  همزال  هک 

.؟ دشاب ارچ  لالک  هودنا و  لالم و  ترسح و 
دندش رـضاح  نانمؤم  تاهّما  لحم  نیرد  هک : دـناهدروآ  دوبن  ناداش  گرم  هب  وا  هک  تسیک  نآتسود  رب  دـناسر  ار  تسود  هک  تسگرم 

ات داتسرف  نیـسح  نسح و  بلط  هب  سک  همطاف  رآ  شیپ  ار  تنارـسپ  هک  تفگ  همطاف  اب  هاگنآ  دومرف  تیـصو  تعاط  يوقت و  هب  ار  ناشیا 
ناور مامت  تعرس  هب  ناگدازهاش  تسیچ  بلط  نیا  ببس  ات  دناهدیبلطن  باتش  نیدب  ار  ام  زگره  هالیو ! او  دنتفگ  ناشیا  دنیایب و  لیجعت  هب 

ناشیا نوچ  دیشکیمرب و  ناغف  شورخ و  دیدیم  تفـص  نادب  ار  ناشیا  درم  نز و  زا  هک  ره  داتفیب و  ناشیا  رـس  زا  اههمامع  هچنانچ  دندش 
زاغآ هیرگ  دندید  لاح  نادب  ار  هجاوخ  ترضح  نوچ  دنتسشن و  هب  راوگرزب  ّدج  ربارب  رد  دندرک و  مالـس  دندمآ و  رورـس  نآ  کیدزن  هب 

نآ عادو  رد  دـنرازیم و  ناـمزلا  رخآ  دّیـس  تبیـصم  رد  ناگتـشرف  ناـینج و  نامـسآ و  نیمز و  لـها  هک  دنتـسیرگ  هب  راز  ناـنچ  دـنداهن و 
عادو نیا  مان  عامتـسا  تّوق  ار  شوگ  مادک  و  تشاد ؟ دناوت  قارف  نیا  لّمحت  هک  تسلد  مادک  ایآ  دنرابیم  اههدـید  زا  کشا  ناج  بوبحم 

.؟ دوب دناوت 
دیریگرب ناهج  ناج  زا  یگرابکی  هب  لددیریگرد  ناغف  تسا  عادو  زور  ناتسود 

كرابم يور  رب  ار  دوخ  يور  ع )  ) نسح ماما  هک : دناهدروآ  دیریگرد  رگید  راب  رگج  زوس  فت  زودـیناشنب  يرحـس  هآ  هب  دیـشروخ  عمش 
رد هدوشگ  كرابم  هدید  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح نآ  دنداهن و  رورس  نآ  هنیکـس  اب  هنیـس  رب  رـس  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح و  نآ 

تّدوم و مارتحا و  میظعت و  باب  رد  دیئوبیم و  دیـسوبیم و  ار  ناشیا  تسیرگنیم و  ناشیدـب  تقفـش  فطل و  هار  زا  دومرفیم و  هاگن  ناشیا 
. دومرفیم ّتیصو  ناشیا  مارکا 

ص:146  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا سوسفا  دنیـشنیم و  نآ  رب  یمیتی  رابغ  هک  امـش  ياهیور  نیا  زا  غیرد  تفگیم : هتـسهآ  ترـضح  نآ  هک  تسه  هّمئألا  رون  لتقم  رد  و 

دهاوخ اجک  هب  امش  لاح  نم  زا  دعب  درک و  دنهاوخ  هچ  امش  اب  تّما  ناراکافج  منادن  ددرگیم  هدولآ  یبیرغ  درگ  هب  هک  امـش  ياهیوم  نیا 
وت زا  سپ  يداهنزاب  دوخ  هنیـس  هب  ار  ام  هنیـس  رایـسب  يداد و  ام  يور  رب  هک  هسوب  رایـسب  راوگرزب  ّدج  يا  دنتفگیم : ناگدازهاش  دیماجنا ؟

ار نیـسح  نسح و  رگا  میوگ و  هک  اب  دشاب  یمغ  ارم  رگا  ردپ  يا  تفگیم : همطاف  دـنک ؟ هک  ام  يزاونلد  يراسگمغ و  دـشاب و  هک  ام  هانپ 
هنوگچ وت  قارف  هب  ام  ناگراچیب  ریگتـسد  يا  ناسکیب و  أجلم  يا  نامیتی و  هدـنزاون  يا  نابیرغ و  سنوم  يا  دـنبلط ؟ هک  زا  دـشاب  یئوزرآ 

؟ دوب میناوت  ناس  هچ  تکرابم  رادیدیب  درک و  میناوت  ربص 
تسا لکشم  ندوب  راوخمغیب  تشذگب  دح  مغتسا ز  لکشم  ندوب  راییب  ناهج  دابآمغ  رد 

هک باحصا  ّصاوخ  زا  یـضعب  دیوگ : يوار  تسا  لکـشم  ندوب  رادلد  لدیب و  نازیزع  يادربب  دوخ  اب  ار  هتـشگ  نوخ  لد  رادلد و  تفر 
نآ شوه  شوگ  هب  ناشیا  هیرگ  زاوآ  هکنانچ  دنتسیرگب و  نیسح  نسح و  هیرگ  زا  دندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ترـضح  نآ  هرجح  رد  رب 

هریبـک هریغـص و  زا  وـت  هتـشگ و  روـفغم  وـت  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  هن  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : هملـس  ّما  تسیرگب . زین  يو  دیـسر  رورس 
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هک دوخ  تّما  رب  تقفـش  محر و  يارب  زا  رگم  تسین  نم  هیرگ  ینعی  یتّمأل  ۀمحر  تیکب  امنا  هک  دومرف : تسیچ ؟ هیرگ  بجوم  یموصعم 
تسشنب يو  نیلاب  رب  دمایب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ار . یلع  مردارب  نم  يارب  دیناوخب  دومرف : هاگنآ  دسر ؟ اجک  هب  ناشیا  لاح  نم  زا  دعب  ایآ 

هک اهتیصو  رورس  نآ  داهن و  دوخ  يوزاب  رب  شکرابم  رس  دمآرد و  ترـضح  نآ  لغب  ریز  رد  ریما  تشادرب  رتسب  زا  ار  دوخ  رـس  ترـضح 
رب رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  تخومآ  نم  هب  نید  ملع  زا  باب  رازه  ترـضح  هک  دـناهدرک  لـقن  یلع  یـضترم  زا  دومرف و  يو  هب  تشاد 

. دش حوتفم  نم 
ترضح دیبلط  يروتسد  دمایب و  یبارعا  تروص  رد  توملا  کلم  نوچ  هک  دناهدروآ 

ص:147  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تفگ دمآرد و  لیئارزع  سپ  دیآرد  ات  دیئوگب  هک  دومرف  تسوا  هک  دینادرگ  رادربخ  ار  تیب  لها  تفای و  فوقو  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  )
دومرف رورس  نآ  وت . نذإ  هب  منک  وت  حور  ضبق  هک  هدومرف  ارم  دناسریم و  مالس  ارت  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  یبّنلا  اهّیأ  کیلع  مالّسلا 

: تفگ توملا  کلم  دیایب . لیئربج  هک  ینامز  ات  ینکن  ضبق  ارم  حور  هک  مهاوخیم  نآ  هک 
ورف ار  خزود  شتآ  دروآ  دـنهاوخ  نامـسآ  هب  ار  دـمحم  نم  بیبح  رهطم  حور  هک  خزود  کلام  هب  دومرف  رما  یلاعتقح  سپ  مرادربناـمرف 

ار دوـخ  هک  نیع  روـح  هب  دیـسر  ماـغیپ  نادرگ و  هتـسارآ  ار  تشهب  نم  یفـص  حور  يارب  هـک  ناوـضر  رب  درک  یحو  ناریم و  هـب  ناـشن و 
حور هک  دیتسیاب  فص  دیزیخرب و  هک  دـمآ  باطخ  ار  توربج  عماوص  ناّکـس  توکلم و  هکئالم  دـسریم و  نم  تسود  حور  هک  دـیئارایب 

تـشهب ياهـسدنس  زا  یـسدنس  دّمحم و  نم  بیبح  کیدزن  هب  ورب  هک  دیـسر  نامرف  ار  لیئربج  دـیآیم و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دـمحم
. ربب يو  يارب 

؟ يراذگیم اهنت  ارم  یلاح  نینچ  رد  نم  تسود  يا  دومرف  رورـس  نآ  دـمآ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ دزن  هب  نایرگ  نایرگ ، لیئربج 
؟ تسا تراشب  مادک  نآ  هک  دومرف  تست  ّیضرم  بوبحم و  هک  مراد  اهربخ  ماهدوب و  لوغشم  وت  ّمهم  هب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : لیئربج 

: تفگ لیئربج 
و  » دناهتـسارایب ار  تشرـس  هزیکاپ  تشهب  و  تفرخز » دق  نانجلا  و   » دناهدناشنورف ار  خزود  شتآ  هک  یتسرد  هب  تدـمخأ » دـق  نارینلا  ّنا  »

مودقل  » دناهدیشکرب اهفـص  ناگتـشرف  و  تففـص » دق  ۀکئالملا  و   » دناهدش یّلحم  رویز  بیز و  نانیع  ناروح و  و  تنّیزت » دق  نیعلا  راوحلا 
. وت حور  ندیسر  يارب  زا  کحور »

زان هگاشامت  هب  نک  يرذگ  نامارخ  شوخدناهتسارایب  وت  يارب  سدق  هلجح 
ردارب يا  هک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  زاونب  ار  کلم  هلمج  نکن و  خر  زا  عقربيازفب  ار  کلف  ردق  هن و  شیپ  یمدق 

رب تشهب  تفگ  لـیئربج  ددرگ  داـش  نادـب  نم  لد  دوش و  نشور  نادـب  نم  مشچ  هک  يوگ  يربخ  ارم  نکیل  تسکین و  همه  اـهتراشب  نیا 
زا يربخ  رتیفاو و  نیزا  ياهدژم  ارم  هک  دومرف  ترـضح  دیئاین . رد  اجنادـب  وت  تّما  وت و  هک  ینامز  ات  تسا  مارح  ناشیا  مما  ایبنأ و  عیمج 

. ناسرب رتیفاش  نیا 
ص:148  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دنهن يو  نویامه  قرف  رب  تعافش  جات  هک  یسک  لّوا  تمادن  ترـسح و  هاگهصرع  رد  تمایق  يادرف  هک  هتـشگ  رّرقم  هّللا  لوسر  ای  تفگ :
يا یحو و  ریفس  يا  هک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح یشاب  وت  دنهد  يو  تسد  هب  لوبق  رورـسلا  رفاو  روشنم  هک  یعیفـش  لّوا  و 

يادتقم يا  تفگ : لیئربج  دـیادزب . مریمـض  حول  زا  لالتخا  گنز  دـیاشگب و  ملد  زا  لالم  هرگ  هک  ناسر  نم  هب  یتراشب  یهن ، رما و  غّلبم 
زا هودـنا  راب  ازفاحرف  ياهربخ  همه  نیا  هک  یتسیک ؟ رکف  رد  و  یتسیچ ؟ مغ  رد  هک  نک  ناـیب  لبـس ! جـهانم  ياوشیپ  يا  و  لـسر ! ءاـیبنأ و 

مومغم و ناـشیا  يارب  رتـشیپ . زا  رتـشیب  نونکا  هدوب و  تّمأ  تهج  هب  نم  هشیدـنا  مغ و  هراومه  ردارب  يا  هک  داد  باوج  درادیمنرب . تلد 
و دـنیامن ؛ عوجر  هک  هب  ینآرق  رارـسا  راحب  زا  قیاقح  رهاوز  رهاوج  جارختـسا  رد  یناـعم  رد  ناـبلاط  نم  زا  دـعب  اـیند  رد  اـیآ  هک  ممومهم 
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یبقع رد  دـنیآ و  رباـنم  رباـنم  هب  ناـس  هچ  نمیب ، مارحلا  تیب  ناـیجاح  دـنیاشگ ؟ هزور  هنوگچ  نمیب  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  نارادهزور 
هناحبـس قح  هک  شاب  نامداش  لد و  شوخ  رورـس ! دیـس و  يا  تفگ : لیئربج  دـسر ؟ اجک  هب  ناشیا  رادرک  راک و  تبقاع  ماهم و  ماجنارس 
ترـضح يوش  یـضار  وت  هک  دیـشخب  دـهاوخ  وت  هب  وت ، تّما  زا  نادـنچ  تمایق  يادرف  تشاد و  دـهاوخ  شیوخ  هاـنپ  رد  ارت  ناـتّما  زورما 

کلم يامن  ماـیق  ياهدـش  رومأـم  هچنآ  هب  يآ و  رتشیپ  توملا  کـلم  يا  تشگ . نشور  نم  مشچ  مدـش و  لدـشوخ  ناـمز  نیا  هک  دومرف 
تشادیمرب و ار  دوـخ  تسد  دـیدیم و  هناـخ  فقـس  هب  تلاـح  نآ  رد  ترـضح  نآ  دـش  لوغـشم  رورـس  نآ  رهطا  حور  ضبق  هب  توـملا 

. دومرف لاحترا  لاصو  ملاع  هب  دش و  لیام  شکرابم  تسد  هاگان  هک  یلعألا  قیفّرلاب  تفگیم 
شرع يوب  شماشم  ردنا  دیسر  نوچشرع  يوس  یشرع  سوواط  نآ  تفر 

حور لیئربج  روضح  رد  توملا  کلم  هک  تسا  نآ  یتیاور  تسشن و  ناطلـس  دعاس  رب  شوخ  تفرتسکـش و  مهرد  سفق  نیا  يزابهاش 
« نیملاعلا ّبر  لوسر  ای  هادّمحم  او   » تفگیم درب و  نییّلع  یلعأ  هب  دومن و  ضبق  ار  ترضح  نآ  رّهطم 

نوچ هک  هدیسر  تحـص  هب  هادّمحم و  او  مدینـشیم  نامـسآ  بناج  زا  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  و 
نیا زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) رورس نآ 
ص:149  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک ار  يراگدرورپ  درک  تباجا  هاعد » ّابر  باجا   » راوگرزب ردپ  يا  هاتبأ ! ای  تفگ  درک و  يراز  هبدـن و  داینب  ارهز  همطاف  دومن  لاقتنا  ملاع 
ردپ يا  هاتبأ  ای  تسوا  هاگرارق  يوأم  تنج  هک  سک  نآ  هاوأم » سودرفلا  ۀنج  نم   » نابرهم ردپ  يا  هاتبأ ! ای  دناوخ  دوخ  ترـضح  هب  ار  وا 

یـسک ربمغیپ  زا  دـعب  دـنیوگ  میوج و  لیلج  کلم  زا  وا  تبیـصم  رب  ربص  رجا  میوگ و  لیئربج  هب  وا  تیزعت  ربخ  هاعنن » لـیئربج  یلا   » زیزع
. دوسآیمن يراز  هیرگ و  زا  یمد  دوب و  نایرگ  زور  بش و  هکلب  دومرف  تافو  هک  یتقو  ات  دیدن  نادنخ  ار  همطاف  زگره 

نتسیرگان ارم  وت  مغ  رد  تسا  بیعنتسیرگ  اب  ارم  وتیب  داتفوا  راک 
تارهاط و جاوزا  زا  یـضعب  ارهز و  همطاف  هک  یثارم  رکذ  نتـسیرگ و  ای  وت  مغ  رد  تسا  ندـیلانبش  هب  ات  زور  نم و  راک  زور  هب  اـت  بش 

ترسح سوسفا و  غیرد و  همه  نآ  نومضم  دیبلطیم و  یلاجم  قاروا  نیزا  هدایز  دناهتفگ  ترضح  نآ  تیزعت  رد  رابک  هباحـص  زا  یعمج 
. تستریح هودنا و  هلان و  زوس و  و 

دزوسیم ناوج  ریپ و  لد  وت  قارف  زودزوسیم  ناج  وت  نارجه  شتآ  هلعش 
دزوسیم ناهج  ناج  وزک  تسزوس  هچ  نیودزیریم  رگج  نوخ  وزک  تسد  رد  هچ  نیا 

هک یمـشچ  ره  هک  دومرف  هباحـص  رباکا  زا  یکی  دزوسیم و  نابز  هک  میوگ  هچ  لاح  نیا  فصودنکـشیم  ملق  هک  مسیون  هچ  مغ  نیا  حرش 
ات تّما  عیمج  هکلب  هدوبن  ترضح  نآ  نامز  لها  هب  صوصخم  نیا  دنیبن و  خزود  شتآ  دیرگب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  رب 

ترـضح نآ  توف  هک  اریز  دـنلخاد  مکح  نیرد  دـنیرگب  يو  قارف  درد  زا  دـنوش و  ّریحتم  ّرثأتم و  ترـضح  نآ  توف  زا  نوچ  تمایق  مایق 
مّتحتم مکح  ندوب  كانهودـنا  دـشاب و  مزال  رما  ندرک  هیرگ  تبیـصم  نآ  رد  ار  همه  تسا و  ناتّما  همه  تبیـصم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  )

اوه و ناغرم  ماوس و  عابـس و  ماوه و  شوحو و  راجـشا و  تابن و  راجحا و  لابج و  راّیـس و  تباث و  کـلف و  نیمز و  کـلم و  ّنج و  هکلب 
. ّملأتم نوزحم و  هلان  هیرگ و  زا  دنمهاسم و  كراشم و  تیزعت  نیرد  همه  ایرد ، نایهام 

هتسیرگب  ناور  حور و  هدش  نوخ  لد  هنیسهتسیرگب و  نامسآ  نیمز و  تنارجه  يا ز 
هتسیرگب ناکف  نک  یمامت  وت  يازع  ردمرج  یناج ال  وچ  وت  دنبلاق و  نوچ  ناکف  نک  ص:150   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هتسیرگب نانج  غاب  رد  زین ، ناوضر  هکلبمیتشاد  متام  وت  رهب  نایکاخ  ام  نیمه  هن 
هتسیرگب نایسدق  اب  کلف ، ردنا  لیئربجشمتام  زک  يدیس ، رهب  هدید  يا  ییرگ  نوخ 

هتسیرگب نامز  رخآ  دّیس  يازع  ردمه  هب  یسیع  یسوم و  لیلخ  حون و  مدآ و 
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لوسر ترـضح  هب  انباصمب  اـنروجأ  هّللا  مّظع  هتـسیرگب  ناـشدردرپ  لد  رب  اراـخ  گنـسلوسر  رهب  زا  هتـشگ  ناـیرگ  هک  مد  نآ  تیب  لـها 
. مظعألا هئاول  تحت  انلخدأ  يربکلا و  هتعافش  انقزرا  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  )

ص:151  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تافو نامز  ات  تدالو  تقو  زا  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ءاسّنلا  ةدّیس  لاوحا  زا  یضعب  رد  مراهچ : باب 

نارسپ زا  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  ود  اهنع ، هّللا  یضر  يربک  هجیدخ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ار  تلاسر  ترـضح  هک  تسناد  دیاب 
رد تسوا و  بقل  رهاط  ّبیط و  هک  هّللا  دبع  يرگید  دـنتفگ و  مساقلا  وبا  هدرک  تینک  تبـسانم  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  مساق  یکی 

نادنزرف همه  دنیوگ : تسا و  همطاف  رهشا  لوق  هب  رتدرخ  هّیقر و  موثلک و  ّما  همطاف و  دوب و  بنیز  نارتخد  اّما  دوب . هدش  دلوتم  مالسا  نامز 
یـس و لاس  رد  وا  تدالو  هک  دننآ  رب  یـضعب  تسا  رایـسب  فالتخا  يو  تدالو  رد  همطاف و  ّالا  دنتفای  تافو  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد 

باتک رد  ماسحلا  نب  دـمحم  وبا  خیـش  هدـش و  عقاو  مکی  لهچ و  لاـس  رد  یلوقب  تبون و  زا  شیپ  لاـس  جـنپ  هب  لـیفلا  ماـع  زا  هدوب  مجنپ 
ۀضور رد  هّللا  همحر  دیفم  خیش  لاس و  جنپ  هب  دوب  تثعب  زا  دعب  همطاف  تدالو  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دیلاوم 

داد ربخ  ارم  لیئربج  هجیدخ ! يا  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر ترضح  دش  هلماح  همطاف  هب  هجیدخ  نوچ  هک  هدروآ  نیظعاولا 
دیسر کیدزن  شتدالو  نوچ  اّما  هتسجخ ، تکرب و  اب  هزیکاپ و  دشاب  یلسن  ار  يو  هک  مان  همطاف  تسا  يرتخد  دنزرف  نیا  هک 

ص:152  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دندادزاب باوج  دننکیم  تیافک  رگیدکی  زا  نانز  هچنآ  دینک  تیافک  نم  زا  دیئایب و  هک  شیرق  زا  داتـسرف  دوخ  يابرقا  هب  سک  هجیدـخ 

ام يدرک  راـیتخا  يرگناوت  رب  یـشیورد  يدـش  هّللا  دـبع  میتـی  نز  يدرکن و  لوبق  ار  اـم  لوـق  يدـش و  یـصاع  اـم  رب  وـت  هجیدـخ  يا  هک 
الابزارد نوگمدـنگ و  دـندش  رهاظ  يو  رب  نز  راهچ  هاگان  هک  دـش  لولم  نانخـس  نیا  زا  هجیدـخ  مینکیمن  تیافک  ارت  لغـش  میئآیمن و 

هدم هار  دوخب  سرت  و  هجیدخ ! يارادم  هودنا  تفگ  ناشیا  زا  یکی  دیسرتب  دیدب  ار  ناشیا  نوچ  هجیدخ  دنمشاه  ینب  نانز  یتفگ  هچنانچ 
رهاوخ موثلک  موس  تسا و  نارمع  تنب  میرم  رگید  نیا  ماهراـس و  نم  میئوت  نارهاوخ  اـم  تسا و  هداتـسرف  وـت  هب  ار  اـم  یلاـعت  يادـخ  هک 

پچ و بناج  زا  يرگید  تسشن و  هب  يو  تسار  زا  یکی  سپ  تشهب  رد  دوب  دنهاوخ  وت  قیفر  اهنیا  نوعرف و  نز  هیـسآ  مراهچ  یـسوم و 
ناشخرد يو  زا  يرون  دـمآ  نیمز  هب  نوچ  هرّهطم  هرهاط و  دـش  دـلوتم  هّللا ) مالـس  اـهیلع   ) همطاـف بقع و  رد  يرگید  يور و  شیپ  یکی 

. دیدرگ نشور  رون  نادب  هک  ّالا  دنامن  یئاج  چیه  نیمز  برغ  قرش و  هب  درک و  هطاحا  هکم  ياههناخ  هب  هچنانچ  دیدرگ 
تداعـس نشلگ  دـنمورب و  یلاهن  هب  يدـمحا  تلود  نمچ  تفکـش  هب  ون  یلگ ز  تّوبن  ناتـسوب  هبتفاـت  ون  زا  یلـاله  تلاـسر  نامـسآ  رب 

میـسن هب  تراهط  سدق و  نیتاسب  رد  تمـصع  ضایر  نیحایر  دش و  هتـسارآ  دنـسپلد  ياهچنغ  هب  هیلع ) همالـس  هّللا و  تاولـص   ) يدـمحم
. تشگ هتساریپ  لامک  میمش  لامج و 

هرجح هب  تشهب  زا  روح  هد  هناحبـس  قح  هک  تسیورم  یناروـن  لـضف ، جرب  وا  تعلط  روـن  زتشگ  هک  هتـسجخ  رتـخأ  نیا  زا  هّللا  كراـبت 
رد هک  نز  نآ  سپ  دوب  رثوک  بآ  قیرابا  نآ  رد  یقیربا و  یتشط و  یکی  ره  اب  داتـسرف و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هرهاط 

هقرخ نآ  رد  ار  يو  يوبـشوخ  تیاغ  هب  دروآ  نوریب  دیفـس  ياهقرخ  تسـشب و  بآ  نادـب  تفرگ و  ارف  ار  همطاف  دوب  هجیدـخ  يور  شیپ 
تکرب هزیکاپ  كاپ و  ار  يو  هجیدخ ! يا  ریگب  تفگ  دنکفا و  يو  رـس  رب  هعنقم  قیرط  هب  هبیط  هحیار  اب  هک  هزیکاپ  رگید  ياهعقر  دیچیپ و 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  نادنخ و  داش و  داتـسرف  ار  يو  هجیدخ  دنتفگ  تینهت  زین  نانز  رگید  يو و  لسن  يو و  رب  ادخ  دنک 
وا تینک  درک  مان  همطاف  ار  وا 

ص:153  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. تسا رامشیب  بقانم  رایسب و  لیاضف  ار  يو  ارهز و  لوتب و  هّیکز و  هنومیم و  هّیضرم  هیضار و  شبقل  تسا و  دمحم  ّمأ 
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همطاف تفگ : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) يادخ لوسر  شیپ  دوب  رتتسود  هک  نانز  زا  هک  دندیـسرپ  هشیاع  زا  هک  هدروآ  بابحالا  ۀضور  رد 
هک دومرف  هباحـص  عمجم  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  هتـسویپ  توبث  هب  و  يو . رهوش  تفگ : نادرم  زا  دنتفگ :

تفگزاب همطاف  اب  دوب  هتـشذگ  سلجم  رد  هچ  نآ  دمآ و  هناخ  هب  یلع  یـضترم  دـنیوگ  باوج  هچ  هک  دنتـسنادن  نارای  رتهب ؟ هچ  ار  نانز 
رورس نآ  هب  ار  باوج  دمآزاب و  دجسم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دننیبن . ار  نادرم  هک  تسا  رتهب  نآ  ار  نانز  هک  یتفگن  ارچ  تفگ  همطاف 

هک هتسویپ  تحص  هب  نم و  زا  تسیا  هراپ  وا  یّنم » ۀعضب  همطاف   » هک دومرف  ترـضح  همطاف  زا  تفگ  یتفرگ ؟ میلعت  هک  زا  دومرف  تفگ  هب 
ای دش  دهاوخ  كانمشخ  دوخ  دنزرف  ناگدنـشک  زا  همطاف  ایآ  وا ، يدونـشخ  هب  دوش  دونـشخ  و  همطاف ، مشخ  هب  دریگ  مشخ  یلاعت  يادخ 

همطاف بضغ  تشاد و  دـهاوخ  بضغ  ناشیا  رب  کشیب  دـشاب و  دونـشخ  دوخ ، دـنزرف  نـالتاق  زا  ارهز  لوتب  هک  تسلاـحم  نآ  دونـشخ ؟
باب نیا  رد  هک  يرذع  دوب و  دنهاوخ  راتفرگ  يادخ  مشخ  هب  راّدغ ، ناتخبدب  نآ  راکمتس و  ناملاظ  نآ  سپ  تسا  دنوادخ  بضغ  ببس 

. دونش دهاوخن  سک  دنیوگ 
هب هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ءایبنا دّیـس  يزور  هک  تسا : هدـمآ  رابخا  رد  هانگ  زا  رتدـب  تسیرذـع  نآ  کشیبرذـع  هاگنآ  یبن  دـالوأ  لـتق 

ياهناتسامرخ هب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  نیـسح  دندوب ، لفط  نسح  نیـسح و  هدرب و  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  دوب و  هتفر  یئازغ 
تشذگ و هب  اجنآ  دنتفگیم  هعفر  نب  حـلاص  ار  وا  هک  يدوهی  هگان  دومرفیم  جّرفت  ار  ناتخرد  تشگیم و  فرط  ره  دوب و  هداتفا  هنیدـم 

دشن ادیپ  نیسح  دیسر و  رگید  زامن  هب  زور  تخاس و  ناهنپ  یئاج  رد  درب  دوخ  هناخ  هب  تفرگ و  هب  ار  وا  لاحلا  یف  داتفا  نیسح  رب  شرظن 
رد شیپ  هب  اهیلع  هّللا  مالـس  ءاسنلا  ةدّیـس  ترـضح  راب  داتفه  دیوگ  يوار  شورخ . رد  شکرابم  نابز  دمآ و  شوج  هب  تمایق ، نوتاخ  لد 

نسح هب  يور  رخآ  دتسرف  نیسح  بلط  هب  ار  وا  هک  دشن  ادیپ  یسک  هتشگزاب و  دوب و  هدمآ  هرجح 
ص:154  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هنیکیب هنیـس  نوناک  رد  هودـنا  هلعـش  مد  ره  دزوسیم و  وا  قارف  رد  نم  حورجم  لد  هک  نک  ردارب  بلط  زیخرب و  رداـم  ناـج  يا  هک  درک 
نیا یبّنلا  نیع  ةّرق  ای  یلع  نب  نیـسح  ای  تفگیم  تشگیم و  اهناتـسامرخ  درگ  هدمآ  نوریب  هنیدـم  زا  تساخرب و  نسح  دزورفایمرب  نم 

. یئامنیمن ردارب  هب  زیزع  رادید  ارچ  یئاجک و  وت  تنأ ؟
یئوهآ هگان  دمآیمن  باوج  دزیم و  هرعن  نسح  یئاجک ؟ تمسرپ  هک  ناج ز  يا  میوج  تاجک  هب  ؟ یئامنیمن دوخ  خر  يدرب  مامت  ام  لد 
نامرف هب  وهآ  ياهدید ؟ ار  نیسح  مردارب  ایآ  وهآ  يا  انیسح » یخأ  تیار  له  یبظ  ای   » هک تشگ  يراج  نسح  نابز  رب  لاحلا  یف  دش  ادیپ 

ارهز هنیس  رورس  ربمغیپ و  هدید  رون  يا  تفگ  دمآرد و  نخس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دمحم  تنمیم  تکرب و  هّللا و  ترـضح 
تـسا هدرک  ناهنپ  دوخ  هناخ  رد  و  هتیب » یف  هافخأ  و   » تسا هتفرگ  يدوهی  هعفر  نب  حلاص  ار  وا  يدوهیلا » ۀعفر  نب  حلاص  هذـخأ   » ردـیح و 

حلاص داد  زاوآ  دـمآ و  حـلاص  هناخ  رد  هب  نامارخ  ناـمارخ  نسح  نک  بلط  وا  هنازخ  رد  ار  رهوج  نیا  يوج و  وا  هناریو  رد  ار  جـنگ  نیا 
زا یهاگرحـس ، بر  ای  کی  هب  ات  میوگب  ار  مردام  هن  رگا  راپـس و  نم  هب  روآ  نوریب  ار  نیـسح  مردارب  حلاص  يا  تفگ  نسح  دـمآ  نوریب 
زا و  درآرب ، راکبان  نادوهی  زا  رامد  رادبآ  غیت  مخز  هب  ات  میوگب  ار  مردپ  دنامن و  هدنز  نیمز  يور  رب  يدوهج  ات  دهاوخ  رد  یهلا  ترضح 

یلاعت هناحبس و  قح  ات  دزادنا  نیسوق  باق  فده  هب  ددنویپ و  نیقی  نامک  رد  هدیشکرب  صالخإ  هبعج  زا  اعد  ریت  ات  منک  تساوخرد  مّدج 
! رـسپ يا  تفگ : هدنام  بّجعتم  يوج  تسج و  نآ  رد  هدش و  ّریحتم  يوگ  تفگ و  نآ  زا  حلاص  دنوش  ناجیب  دوهی  تمامت  هدومن  تباجا 

فدـص هّرد  تلـالج ، تّزع و  هدـالق  هطـساو  تلاـسر ، هداوناـخ  ةوفـص  ءارـضخ و  هضور  ارهز و  هرهز  مرداـم  تفگ  تـسیک ؟ وـت  رداـم 
هتـشرس و تشهب  بیـس  زا  شکرابم  دوجو  رثآم ، دماحم و  هیـصان  هعمل  رخافم ، بقانم و  هرئاد  هطقن  تمکح ، ملع و  هرهچ  هرغ  تمـصع ،

مالس ارهز  همطاف  ارذع  لوتب  تاصرع  لها  وا  رهب  زا  هداهن  مه  رب  مشخ  تاداعـس  عمجم  تاداس ، ردام  هتـشون  نایـصاع  يدازآ  وا  هلابق  رد 
. اهیلع هّللا 

هب نادرم و  هاش  نادزی و  ریش  مردپ  تفگ  تسیک ؟ تردپ  متسناد  ار  تردام  تفگ  حلاص 
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ص:155  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
راغ بش  هدرک و  ادأ  زامن  یفطـصم  اب  هلبق  ود  هب  و  ناودع ، راکنا و  لها  رم  هدـننزهنعط  هزین  ود  هب  و  نادـیم ، رد  هدـننکبرح  ریـشمش  ود 

رد لوسر  هدرک و  ماـن  یلع  شیادـخ  هدرک  ادـن  نامـسآ  زا  وا  يدرمناوج  هب  لـیئربج  هدرک و  ادـف  ناـج  سنإ و  دّیـس  يارب  ار  دوخ  ناـج 
. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نبا  بهاوم ، کلف  روحم  بلاغ ، دّیس  هدرک  مامتها  شمیظعت 

، لیعامـسا تخب  تخرد  زا  تسیاهوـیم  و  لـیلخ ، فرـش  فدـص  زا  تسیرد  تفگ  تسیک ؟ تّدـج  متـسناد  مه  ار  تردـپ  تفگ  حـلاص 
رد هدرک  ادأ  ّتنس  یـصقا  دجـسم  رد  هدراذگ  نتفخ  زامن  هّکم  رد  لیلج  کلم  شرع  هورذ  زا  هتخیوآ ، لیجبت  لیدنق  زا  نازورف  تسیرون 

، نیمرح يادـتقم  نیراد ، ماظن  نینوک و  دیـس  نیملاع  ماـما  نیلقث  لوسر  هدـیناسر  شنیـسوقباق  ماـقم  هب  هدـینارذگب  شدـیجم  شرع  ریز 
شمالک لقیص  دومنیم و  ءادا  ار  بقانم  نیا  ترـضح  نیـسح  مردارب  منم و  نسح  نیدنـس  نیطبـس  ّدج  نیبرغم ، نیقرـشم و  لها  ياوشیپ 

. تفگیم دیرگنیم و  نسح  يور  رد  تریح  هدید  هب  دیرابیم و  اههدید  زا  تمادن  بآ  دودزیم و  حلاص  لد  هنیئآ  زا  رفک  رابغ 
وت يوبکشم  هلسلس  ریسا  لد  دصوت  يور  رون  ناج ، ملاع  باتفآ  يا 

هدید رون  يا  ادخ و  لوسر  هشوگرگج  يا  تفگ  سپ  وت  يوگ  تفگ و  زا  دـش ، راوهاش  ّرد  رپنم  شوگ  راوفدـص  ادأ و  نخـس  يدرک 
نم لد  نیگنر  هب  دوـخ  راوـگرزب  ّدـج  رهم  رهم  منک  میلـست  وـت  هب  ار  تردارب  هکنآ  زا  شیپ  ارهز ، همطاـف  لد  رورـس  يا  یـضترم و  یلع 

ناملـسم صالخا  يور  زا  حـلاص  درک و  ضرع  ورب  مالـسا  نسح  موش  نآرق  نامرف  داقنم  مهن و  ندرگ  ار  مالـسا  ماکحا  ات  ياـمرف  ضرع 
رس رب  دیفس  خرس و  رز  یقبط  داد و  مالسلا  هیلع  نسح  تسد  هب  دروآ و  نوریب  هتفرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  تسد  هتفر  نورد  هناخ  هب  دش و 

. تفرگ مارآ  كرابم  لد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دندمآزاب و  هناخ  هب  هتفرگ  ار  ردارب  تسد  نسح  درک و  راثن  ناشیا 
هب هدش  ناملـسم  دوخ  موق  زا  نت  داتفه  اب  حلاص  رگید  زور  دـمآزاب  منت  هب  ناج  تمدـق  زو  يدـمآدومن  يور  یحرف  ار  ملد  يدومن و  خر 

هنیس زوس  هب  دیلانیم  همطاف  ارهز  هناخ  هناتسآ  رد  ار  دوخ  دیفس  نساحم  دیشکرب و  تداهش  زاوآ  دمآ و  همطاف  هناخ  رد 
ص:156  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رذگرد نم  هانگ  رس  زا  مدش  نامیشپ  تکرح  نآ  زا  مدرزایب  ار  وت  دنزرف  هک  مدرک  دب  یفطصم  رتخد  يا  تفگیم  دیلانیم و  مامت  زاین  و 
رذع وا  زا  دنایـضترم  نادنزرف  ناشیا  اما  مدرک ، وفع  شیوخ  بیـصن  متـشذگ و  رد  شیوخ  هّصح  زا  نم  هک  داتـسرف  ماغیپ  يو  هب  همطاف 
حلاص يا  هک  دومرف  یلع  دومنزاب  لاح  تروص  هدرک  تمزالم  ار  ریما  تشگزاب  ازغ  زا  یلع  ترـضح  اـت  درک  ربص  حـلاص  تساوخ  دـیاب 

رون دنملاع و  دّیس  ناگشوگرگج  تلالج ، هقیدح  لاهن  دنتلاسر و  غاب  ناحیر  ناشیا  اّما  متـشذگرد  وت  هانگ  رـس  زا  متـشگ و  دونـشخ  نم 
هّللا و تاولـص   ) يادـخ لوسر  دزن  هب  نانک  هیرگ  حـلاص  نک  یهاوخ  رذـع  وا  زا  ترـضح و  نآ  دزن  هب  ورب  مدآ ، دـالوا  هجاوخ  ناگدـید 

ردام هزاجایب  ار  وا  هک  درک  افج  وت  هشوگرگج  اب  درک و  اطخ  حلاص  نیملاعلل  ۀمحر  نیلسرملا و  دّیس  ای  تفگ  دمآ و  هلآ ) هیلع و  همالس 
تسشن ّتنس  عرـش و  تعباتم  هبتع  رب  تسب و  رب  مالـسا  رمک  نونکا  درپس و  شردارب  هب  لاحلا  یف  دش  فقاو  نوچ  درب و  هناخ  هب  ردارب ، و 

يرذـگرد يو  هانگ  زا  ینک و  محر  يو  رب  هک  دراد  نآ  يور  نونک  دروخ  رایـسب  ترـسح  دوب  هدرک  هچنآ  رب  دروآ و  شیپ  تبانا  هبوت و 
دونـشخ وت  زا  يو  رگا  دنیادخ  ناگدیزگرب  ناشیا  اما  متـشذگ  رد  دوخ  هرهب  زا  نم  حـلاص ! يا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ترـضح 

هابت دوخ  لاح  و  ماهدرک ! هانگ  ایادخ  هک  درکیم  يراز  عّرـضت و  داهن و  ارحـص  هب  يور  هراچیب  حلاص  ددرگ  دوس  همه  وت  ياهنایز  ددرگ 
. هایس یبدایب  نیدب  ار  دوخ  لمع  همان  ماهدرک و 

ماهدمآ هار  هب  ماهدوب ، هتخیرگبماهدمآ  هاوخ  رذع  وت  ِرد  هب  بر  ای 
لزنم زا  اهبش  يو  هلان  تشگیم و  ارحـص  رد  تسیرگیم و  زورنابـش  هدفه  ماهدمآ  هابت ، لاح  اب  هک  ریذپبماهدمآ  هانگ ، رذع  یپ  نونکا ز 

هک دیامرفیم : دناسریم و  مالس  يادخ  دّیـس  يا  هک  دیـسر  رد  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  دزن  زا  نیما  لیئربج  مهدجه  زور  تشذگیم  اّیرث 
تبث ناتـسود  هدـیرج  رد  ار  وا  ماـن  میدیـشک و  رد  وفع  ملق  ار  وا  ناـهانگ  میدرک و  لوبق  ار  يو  هبوت  اـم  هک  ناوخزاـب  ار  حورجم  ریپ  نآ 
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. میدومن
رد هن  دز و  هچناپط  ار  وا  هن  درک  ناهنپ  درب و  هناخ  هب  ار  ع )  ) نیـسح هک  درک  اطخ  رادـقم  نیا  يرفاـک  هک  نک  رظن  ینعم  نیا  رد  نم  زیزع 

هدرک زا  نآ  زا  دعب  تفگ  تخس  نخس  وا  يور 
ص:157  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک ناراکمتس  نآ  ددرگ  دونـشخ  وا  زا  هناحبـس  قح  ات  درک  یتسیاب  عّرـضت  همه  نیا  دش  ناملـسم  تشاذگب و  ار  رفک  هدش  نامیـشپ  دوخ 
ود داتفه و  اب  غیردیب  غیت  هب  ار  یضترم  هدیدنـسپ  دنزرف  و  دنتخاس ، هراپ  ود  داتفه و  رهق  رهز  هب  ار  ارهز  هدید  رون  یفطـصم و  هشوگرگج 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ناشیا  لاح  ات  دنتخادرپ  هب  الب  برک و  هتوب  رد  نت 
دوبن مرش  ناهج  دنوادخ  رخآ ز  تچیهلوسر  دالوا  يزیرنوخ  هب  هتسب  رمک  يا 

دومرف ّتیصو  هچ  ناشیا ، تمرح  یپ  زانیلقث  لوسر  هک  يدرکن  هشیدنا  چیه 
همطاـف بقاـنم  زا  یـضعب  رکذ  هـب  نوـنکا  دوـلآمشخ  یلع ، كانبـضغ و  وـت  رب  یفطــصمداد  وـت  روـج  زا  همطاـف ، دـنک  هـک  مد  نآ  زا  هآ 

هّللا یلص  ربمغیپ  هک  تسهاگدنچ  هک  دیسرپ  مردام  تفگ : هنع ) هّللا  یـضر   ) نامیلا نب  ۀفیذح  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  میزادرپیم :
هیلع هّللا  یلص  ترـضح  نآ  اب  مورب و  ات  راذگب  متفگ  داد  مانـشد  درک و  يراوخ  ارم  ردام  تسا  تقو  دنچ  متفگ  ياهدیدن ؟ ار  هلآ  هیلع و 
هّللا تاولـص   ) لوسر ترـضح  اب  متفرب و  داد  يروتـسد  دیامن  شزرمآ  بلط  هک  منک  سامتلا  دوخ  وت و  يارب  زا  مرازگب و  ماش  زامن  هلآ  و 

متـشگ ناور  ترـضح  نآ  بقع  زا  مه  نم  دش ، هرهاط  هرجح  هّجوتم  تساخرب و  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  مدرازگ  نتفخ  ماش و  زامن  هیلع )
وا یپ  زا  نم  دـش و  ناور  رورـس  نآ  زاب  دـش  بیاغ  تفگ و  ینخـس  يو  اب  هراّسم  قیرط  هب  دـمآ و  شیپ  ار  وا  یـصخش  هار  رد  هک  مدـید 

ردام نم و  يارب  هکنآ  متفگ  تسیچ ؟ وت  تجاح  هک  دیـسرپ  يرآ  متفگ  تسا ؟ هفیذـح  تسیک ؟ نیا  دومرف  دونـش  ارم  ياپ  زاوآ  متفریم 
هّللا لوسر  اـی  يرآ  متفگ  يدـید ؟ دـمآ  شیپ  هار  رد  ارم  هک  صخـش  نیا  تفگ  سپ  کـمأل » کـل و  هللا  رفغ   » دومرف یبـلط  شزرمآ  نم 

دـنک و مالـس  نم  رب  هک  هتـساوخ  يروتـسد  دوخ  راگدرورپ  ترـضح  زا  دوب  هدـماین  نیمز  هب  نیا  زا  شیپ  زگره  هک  دوب  یکلم  هک  دومرف 
«. دوب دنهاوخ  تشهب  لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  تشهب و  لها  نانز  هدّیس  همطاف  هک  ارم  دهد  تراشب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدمآ  کلام  نب  سنا  ثیدح  رد  و 
همطاف دلیوخ و  تنب  هجیدخ  نارمع و  تنب  میرم  دناهتـسارآ  یلاعم  بقانم و  تمـس  هب  هک  اهنآ  زا  ینعی  نایملاع  نانز  زا  ار  وت  تسا  سب  »

«. محازم تنب  نوعرف  نز  هیسآ  دمحم و  تنب 
ص:158  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رد ار  اّوح  مدآ و  یلاعت  هناحبـس و  قح  نوچ  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  زا  لآ  باـتک  رد  هیوباـب  نبا  و 
تفگ اّوح  هب  مدآ  یتقو  دـندیدیم  ماشتحا  تّزع و  تیاغ  رد  ار  دوخ  دـندیمارخیم و  سودرف  هضور  رد  ناـشیا  دـینادرگ  نّکمتم  تشهب 

لیئربج هب  درک  رما  یلاعت  هناحبـس و  قح  هدیـشکن ، وت  زا  رتابیز  یمقر  سکچیه  دوجو  حول  رب  تسا و  هدیرفاین  يرتوکین  وت  زا  يادخ  هک 
ياهطاسب زا  فیرظ  یطاسب  رب  دندید  يرتخد  دـندرک  هاگن  دـندمآرد  یلعا  سودرف  هب  اّوح  مدآ و  نوچ  رب ، یلعا  سودرف  هب  ار  ناشیا  هک 

هتـشگ ناـشخرد  شباـتفآ ، نوچ  يور  رون  زا  تشهب  تحاـس  و  شوگ ، رد  رون  زا  هراوشوگ  ود  رـس و  رب  رون  زا  یجاـت  و  هتـسشن ، تشهب 
«. تفرگ رون  مامت  ملاع  يدومن و  خر  وت  . » تسا

هتـشگ ینارون  نینچ  يو  يور  رون  زا  نانج  ضاـیر  هک  یئاـبیز  نیدـب  تسا ؟ سک  هچ  رتخد  نیا  نم ! تسود  يا  لـیئربج  يا  تفگ  مدآ 
؟ تسا

جات نآ  تفگ  دوب ؟ دـهاوخ  نامزلا  رخآ  ربمغیپ ، هک  وت  نادـنزرف  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دّـمحم رتخد  تسا  همطاف  نیا  تفگ  لیئربج 
مدآ دنانیسح  نسح و  يو  نادنزرف  تفگ  يو ؟ شوگ  رد  تسیچ  اههراوشوگ  نآ  تفگ  تسا  یلع  يو  جوز  تفگ  يو ؟ رس  رب  تسیچ 
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وت هکنآ  زا  شیپ  یهلا  ملع  ضماغ  رد  دندوب  دوجوم  ناشیا  مدآ  يا  تفگ  لیئربج  دناهدش  هدـیرفآ  نم  زا  شیپ  ناشیا  لیئربج  يا  تفگ :
. لاس رازه  راهچ  هب  يوش  هدیرفآ 

دوبن نیرب  دلخ  مرحم  زونه  مدآمتخاس  وت  يوک  رس  رب  هناخ  هک  مد  نآ 
تفگ هک  تسا  هدیـسر  تّحـص  هب  هشیاع  زا  و  ءاسک : ثیدـح  دوبن  نیما  تمحر  هنازخ  رب  لیئربجمیدـمآرد  تناـما  راـب  هب  اـم  هک  مد  نآ 
دمایب نیسح  دروآرد و  اسک  نآ  ریز  رد  ار  يو  دمآ  شیپ  نسح  مشپ . زا  دوب  یئاسک  يو  رب  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ تفر  نوریب 
ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دروآ  هیآ  نیا  دمآ و  لیئربج  سپ  دروآرد  اسک  نآ  رد  زین  ار  ناشیا  دندمایب  همطاف  یلع و  داد  ياج  زین  ار  وا 

ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 
ص:159  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. یندینادرگ هزیکاپ  ار  امش  دنادرگ  هزیکاپ  تیب و  لها  يا  ار  سجر  امش  زا  دربب  دهاوخیم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  ینعی  « 1  » ًاریِهْطَت
«. مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انأ  : » هک دومرف . سک  راهچ  نیا  نأش  رد  و 

. دراد حلص  ناشیا  اب  هک  یسک  اب  مراد  حلص  دنک و  برح  ناشیا  اب  هک  یسک  اب  منکیم  برح  نم  هک  تسنآ  نخس  نیا  صّخلم 
. تسا لوقنم  رایسب  تامارک  ترضح  نآ  زا  دوب و  ردپ  مزالم  هّکم  رد  لاس  تشه  همطاف  ترضح  و 

راوید رب  تشپ  دوب و  هتسشن  مارحلا  دجسم  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع دّیس  ترضح  يزور  هک  دناهدروآ  بتک  یضعب  رد  هکنآ  یکی 
: دنتفگ دندمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  شیط  ترخافم و  رد  ناداش  شیع  زان و  سابل  رد  نامارخ  شیرق  نیتاوخ  زا  یتعامج  هداهنزاب  هبعک 

یّلک هب  هک  میهاوخیمن  میاهناخ و  مه  رهـش  کی  رد  هناگی و  تبارق  تبـسن و  رد  اّما  میاهناـگیب  وت  زا  ّتلم  رد  هچ  رگا  ص !)  ) دـمحم يا 
سک نالف  هب  تست  شیوخ  هک  ار  هنـالف  و  میزاـسیم ، یفاـفز  راـک  میراد و  یـسورع  بیترت  زورما  مینادرگ  هدـیرب  وت  زا  محر  هتـشر  رس 

یقنور ار  ام  لزنم  دوخ  مودق  هب  درآ و  ياج  هب  يدنواشیوخ  مسر  دنک و  اشامت  ار  ام  یـسورع  ات  تسرف  هب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  میهدیم 
هب ار  همطاف  نم  ات  دیورب  امـش  دشاب  وکین  تفگ  دروآرب و  رـس  هگنآ  درک  لّمأت  هجاوخ  دیامرف  ینازرا  یتنیز  بیز و  ار  ام  لفحم  دشخب و 

قلخ و اب  هک  دناهدومرف  ار  ام  ردپ ! ناج  يا  تفگ  دمآ و  همطاف  دزن  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دّیـس  ترـضح  دنتفر و  هب  ناشیا  متـسرف 
. میزاس لباقم  رکُش  رکَش  هب  ار  ناشیا  قافن  رهز  مینک  لّمحت  ار  نانمشد  رازآ  افج و  میزرو و  قلخ 

هک دناهدرک  تساوخرد  دندوب و  هدمآ  تردپ  دزن  برع  نانوتاخ  زورما  دنق  دیرادنپ  دروخ و  دیاب  رهزحلـص  دیرادنپ  دـید و  دـیاب  گنج 
هچ وت  متسرف  هب  ار  وت  هک  ماهدرک  لوبق  نم  يدرگ و  رضاح  ناشیا  فافز  دقع و  رد  يور و  ناشیا  هناخ  هب 

______________________________

.33 هیآ : بازحا ، هروس  (- 1)
ص:160  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. مناوتیمن ندیچیپرس  وت  مکح  زا  مربنامرف و  هدنب  نم  تسار  وا  لوسر  يادخ و  رم  مکح  هک  دومرف  همطاف  یئوگیم ؟
اما موریم  ناشیا  لفحم  سلجم و  هب  وت  نامرف  هب  ردپ ! يا  یمکح  نم  دوجو  رب  ینک  مکح  هچ  ره  هبیمرتحم  هاش  و  يزیزع ، ناج  وت  ارم 
هک ادابم  هتـسارآ  یتمیق  هسبلا  هب  ار  دوخ  دنـشاب و  هدیـشوپ  ابیز  ياههماج  ناشیا  مدرگ ؟ ساـبل  هچ  هب  و  مشوپب ؟ هماـج  مادـک  هک  مّریحتم 

رهاوخ هبیش و  رتخد  هبتع و  نز  دنرگن  نم  رد  سوسفا  ءازهتـسا و  هب  دنرآ و  شیپ  زنط  هنعط و  دننیب  هنهک  رداچ  ناقلخ و  هماج  اب  ارم  نوچ 
ۀلاّمح یـسانشوکین  ار  برع  نارتخد  فازگ  فال و  وت  ردپ  يا  دنرـضاح  اجنآ  هشیدـنا  جـک  نابدایب  و  هشیپ ، لوضف  نایانعر  اب  لهج  وبا 

رب ردپ  يا  دنـسلجم  نآ  رد  دزادرپیمن  رگید  راک  چیه  هب  امـش  تبیغ  زج  هک  نایفـس  وبا  نز  دنه  دزادـنایم و  وت  هار  رد  راخ  هک  بطحلا 
رد هب  مئاد  هب  مئاد  زور  ره  تمزالم  مسر  هب  و  دناهتفریم ، هجیدخ  مردام  هناخ  هناتسآ  نیتسآ  هب  همه  اهنیا  هک  تسنشور  امـش  رینم  ریمض 

ياهجات هتسب  رب  فّلکت  هب  ياهرویز  دنشاب و  هتسشن  یقارع  هّلح  ینمی و  درب  يرـصم و  زخ  یمور و  يابید  اب  هلمج  زورما  هتفریم  وا  هناخ 
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هک ياهنیمـشپ  اب  ماهداهن و  رب  دـنب  امرخ  فیل  زا  اج  دـنچ  هک  يرداچ  اب  نم  هدز  هیکت  تفبرز  ياهـشلاب  رب  هداـهن  رـس  رب  رهاوج  هب  لـّلکم 
دقع تسا  هداـتفا  هچ  ار  رتخد  نیا  هک  دـنیوگن  دـننیبب  ارم  نوچ  میآرد ؟ سلجم  نادـب  ماهتخود  وا  ناـبیرگ  نیتسآ و  رب  هعقر  اـج  نیدـنچ 

راوگرزب ردـپ  يا  تسیچ ،؟ ببـس  دـشوپیم ، سـالپ  هماـج  رتخد  نونکا  دوب  یتکلمم  جارخ  تشاد  ندرگ  رد  دـقع  زور  رد  هک  شرداـم 
هب هدرک  الاب  رـس  تلاسر  رابیوج  زا  هک  یلاهن  تسا و  هتـسر  تّوبن  ناتـسوب  زا  هک  یتخرد  دـنناد  هک  تسین  هداـشگ  ینعم  هدـید  ار  ناـشیا 

بناج هب  تریـصب  هدـید  دـنراد و  تروص  رب  رظن  همه  ناشیا  دوشن  هتفیـش  هتفیرف و  ایند ، رورغ  عاتم  یمامت  هب  هکلب  ابیز  رویز  ابید و  هماج 
. دنرامگیمن ینعم 

هجیدـخ مردام  هک  يدوب ؟ هچ  ردـپ  يا  تسین  هار  ینعم  هب  ار ، تروص  لها  يرآ  يرآتسین ، هاگآ  ام  لاـح  زا  تسرپتروص  نآ  هک  هو 
شقارف نازخ  رد  نم  هتسویپ و  قح  تمحر  راوج  هب  وا  نونکا  يدزنرب  رس  رطاخ  زا  لایخ  نیا  يدشن و  ادیپ  هیعاد  نیا  ار  ناشیا  ات  يدوب 

ص:161  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. ملانیم راز  راز  ردام  نارجه  رد  دننم  لاعفنا  روضح  رد  هک  برع  نانوتاخ  راخراخ  زا  مرازیم و  رازلگ  يوب  رب  بیلدنع  نوچ 

دلانب راوید  رد و  مراز  هلان  زادلانب  رادلد  مغ  زا  ملد  هک  هگ  ره 
دیراـبیم هراـسخر  رب  تاربـع  تارطق  تفگیم و  نیا  همطاـف  دـلانب  راـچان  هب  تسقارف  هک  ار  نآـکملانب  راز  رگا  تـسود  يا  نـکم  مـبیع 

رخاف و ياههماج  هک  شاـبم  كانهودـنا  وشم  لولم  ردـپ ! ناـج  يا  تفگ  دـمآرد و  هیرگ  هب  زین  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 
سابل سواط  دراد و  هجنر  ار  ماشم  يو  ههیرک  هحیار  هک  رادیم  وگ  دراد  رـس  رب  جات  دهده  درادـن  یتمیق  ردـق و  ام  دزن  لّلکم  ياهرویز 

هولج ّربکت  نمچ  رد  هدیـشوپ  خرـس  درز و  سابل  لگ  نوچ  هک  اهنآ  زورما  دزاسیم  اوسر  ار  وا  هایـس  ياپ  هک  شوپیمرگ  دشوپیم  عّملم 
ادرف دراد  ندرگ  رد  نیّرز  قوط  زورما  رگا  لهجرپ  لهج  وبا  رهاوخ  دوب ؟ دـنهاوخ  خزود  شتآ  همیه  تمیقیب  راخ  دـننام  ادرف  دـننکیم 

شباــقع هـبقع  رب  ترخآ  رد  دــنزیم  هـیکت  ترــشع ، ياــکّتم  رب  اــیند  رد  رگا  هـبتع  رتــخد  تــشاد . دــهاوخ  ندرگ  رب  نیــشتآ  لــغ 
. دش رون  هّبق  برقم  روط و  هورذ  مرحم  میلگ  اب  میلک  یسوم  هک  تسرقف  میلگ  هب  رخف  ار  ام  رتخد  يا  تشاددنهاوخزاب 

يرتشش يابید  ینامی و  هّلح  زاتسا  هب  نآ  زا  يرات  هک  رقف  میلگ  ام و 
رد لیلج  کلم  ترضح  زا  لیئربج  هک  دندوب  نخس  نیا  رد  ناشیا  يرقبع  تسا و  زخ  سبالم  زا  رتابیزدرخ  هدید  رد  هک  زجع  سالپ  ام و 
وا مدقم  هب  اجنآ  هک  دوش  رضاح  یسورع  نآ  رد  ات  وگب  ار  همطاف  هک  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  ار  وت  يادخ  هّللا ! لوسر  ای  هک  دیـسر 

یصالخ رفک ، دیق  زا  شمودق  تکرب  هب  تشگ و  دنهاوخ  يو  دیـص  نانز  نآ  زا  یـضعب  دش و  دهاوخ  رهاظ  بیرغ  لاح  بیجع و  يزمر 
. تفای دنهاوخ 

زا هکئالم  سوواط  یهن . رما و  دعاوق  هدنناسر  یحو و  هدنروآ  کنیا  نم ! هشوگرگج  يا  تفگ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع هجاوخ  سپ 
يا ردپ و  يا  هک  دومرف  همطاف  دور  لفحم  نادب  ات  يوگب  ار  همطاف  هک  دناسریم  تّزع  ترـضح  نامرف  و  دیـسر . یهتنملا  ةردـس  هنایـشآ 

ایند هک  دوب  هدمآ  شیپ  هشیدنا  نیا  مدرکیمن  ینامرفان  نم  رشحم ! عیفش  يا  رشب و  دّیس 
ص:162  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

سپ دـنامن  لاجم  ار  فّقوت  دیـسر  رد  دـنوادخ  مکح  هک  نامز  نیا  دـیامنیم  بجع  یـسورع  ياـشامت  متاـم  يارـس  رد  تسمتاـم  يارس 
. دش ناور  هبجاح ، همداخیب و  اهنت  رونا  دیشروخ  نوچ  ردپ  هناخ  زا  هدیشوپ  تمصع  رداچ  دنکفا و  رس  رب  رقف  هعنقم  ارذع  لوتب  ترضح 

تمصع ظفح  هب  تّزع  ترضح  : » هک دناهدروآ  دیآ  نورب  اتکی  رگا  ار  نامارخ  ورس  مغ  هچهر  رد  دور  اهنت  رگا  ار  ناباتدیـشروخ  مغ  هچ 
نیمه هک  هداشگ  شوگ  عومجم  برع  ياهنوتاخ  هداهن و  مشچ  همه  شیرق  نارتخد  تشادیم  هدیـشوپ  ناقلخ  رظن  زا  ار  وا  ناـقلخ  نماد 
هنیآره دیآرد  يو  رظن  هب  ام  هیاریپ  سابل و  دنیب و  ام  للح  یلح و  نوچ  هنیمـشپ  هعنقم  هنهک و  هقرخ  اب  دیآرد  ص )  ) دّـمحم رتخد  تعاس 
دمآرب زاوآ  هک  دندوب  هشیدنا  نیا  رد  ناشیا  دنز  ملع  شلد  رد  مغ  شتآ  ترـسح  زا  دوش و  ناور  يو  هدـید  زا  هودـنا  بآ  نآ  کشر  زا 
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نشور و دیشروخ  همشچ  نوچ  شلامج ، هعـشعش  زا  هناخ  راوید  راهچ  داهن  هناخ  هناتـسآ  رد  مدق  ارهز  هک  نیمه  دمآرد  همطاف  کنیا  هک 
درک مالس  سلجم ، لها  رب  مالسا  قیرط  هکلب  ّتیلهاج  مسر  هب  هن  همطاف  تشگ  هدنشخرد 

اّما دوبن  باوج  لاحم  تریح  زا  ار  لفحم  نآ  نارضاح  دش  مالّـسلا  راد  وت  مالـس  زا  هناخ  نیودیـسر  لد  هب  تمالـس  قوذ  مالـس و  يدرک 
هب عّصرم  یجات  دیـشکیم و  اپ  رد  هدیدن  هماج  نانچ  راگزور  مشچ  هک  ياهّلح  نماد  دیآیم  نامارخ  نامارخ  رـشبلا  ریخ  رتخد  هک  دندید 

رـس و رب  دـشیم  هریخ  نآ  رهاوج  هدـهاشم  زا  هدـید  هک  هدـنبات  دّرمز  هدنـشخر و  هزوریف  هدنـشخرد و  لعل  رادـبآ و  توقای  راوهاش و  رد 
ياههتـشر تسد  رد  هدیـسرن  نادـب  رگرز  چـیه  فّرـصت  تسد  هدـیدن و  صلاخ  رز  نانچ  ایند  ناـک  رد  یـسک  هک  يرز  زا  نیجنربتسد 

تـشرس هزیکاپ  ناکزینک  تشهب و  ناروح  هتخیر  اههیاریپ  همه  يور  بآ  وا  هیلح  هّلح و  یئاـبیز  هتخیوآرد  شاهماـج  فارطا  زا  دـیراورم 
هب شاهزیکاپ  هعنقم  نماد  یکی  ددرگن  هدولآ  نیمز  رابغ  زا  ات  هتـشادرب  بدا  تسد  هب  شرّهطم  رداـچ  هّقـش  یکی  هدـش  ناور  شتمدـخ  رد 
ات هدروآ  شیپ  رد  دوـع  هرمجم  یکی  دزیم  داـب  ار  وا  هتفرگ  تسد  رد  افـص ، هحورم  يرگید  دنیـشنن  وا  رب  درگ  اـت  هتفرگرب  مارتـحا  قـیرط 
اعد شناتسود ، لاح  تمالـس  يارب  يرگید  تخوسیم  دنپـس  ءادعأ  مخز  مشچ  عفد  تهج  یکی  دزاس  رّطعم  ار  نایملاع  ماشم  نآ  هحیار 

نیدب درکیم 
ص:163  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دش ّمنرتم  تاملک  نیدب  نانز  نابز  دمآرد و  هناخ  نادب  همطاف  هبکوک  تیار و  هبدبد و  تمظع و 
یئاشگب قلخ  يور  هب  تمحر  زا  هک  دشاب  يردیئانعر  یبوخ و  نیدب  یئآزاب  هک  رد  ره  زا  وت 

یئارایب اهرویز  هک  یبوخ  نانچ  نت  نیمیس  وتار  نایوربوخ  یتقو  دنیارایب  اهرویز  هب 
رهوگ نآ  رب  هک  برع  نیتاوخ  مشچ  یئامنب  هدرپ  زا  لامج  فسوی  نوچ  هک  تعاس  نآ  رددسانـشن  تسد  زا  جـنرت  لصاحیب  يوگتمالم 
مادـک رتخد  نیا  ایآ  دـنتفگیم : هتـسجرب  دوخ  ياج  زا  تشگ  هریت  ناشمهف  لقع و  هنیئآ  هریخ و  ناشیا  هدـید  هداـتفا  بدا  قلخ و  فدـص 

؟ ناقاخ مادک  مرتحم  مرح  و  تسناطلس ؟
هدمآ هّللا  دزن  زا  نیا  تسا  هّللا  رون  نیاهدمآ  هاگان  هقلح  رد  نیا  تسیک  نیا  تسیک ؟ نیا 

وا هرهچ  رون  هک  تسا  نوتاخ  مادک  نیا  هدمآ  هام  نوچ  يور  اب  نارتخادـب  هراح  ردرگن  ار  تمحر  فطل و  نیا  رگن  ار  تلود  تخب و  نیا 
ناتـسد برچ  ار  اههماج  نیا  رگم  دشابن  سابل  نینچ  برع  كولم  نیازخ  رد  هک  تساجک  زا  اههماج  نیا  دـنکیم و  هبلغ  هام  باتفآ و  رب 

ای هدوب  بیغ  هناخ  هماـج  زا  هسبلا  نآ  هک  هتـسنادن  ناـشیا  هتفاـت ؟ گـنر  مور و  نادـنمرنه  ار  شراـت  دوپ و  دـناهتفاب و  هّیردنکـسا  رـصم و 
همطاف اب  ریرـس  هاگـشیپ  هداتفا  ناشیا  ياضعا  رب  هزرل  تسا  همطاف  هک  دنتـسناد  نوچ  هدومن  ابید  سلطا و  ناشیا  رظن  رد  همطاـف  ياـههماج 

. دنتخادنا شیپ  رد  لاعفنا  تلاجخ و  رس  ياهشوگ  رد  کی  ره  دنتشاذگ و 
هدش عطقنم  ناشیا  زا  قیفوت  ددم  هک  نارفاک  عمج  تفرگ  رگید  راک  یپ  يدـمآرد  وت  نوچتخورفیم  نسح  روخ ، هم و  رب  هک  نینزان  ره 

رگید تعامج  دندرک و  لمح  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  رحس  رب  ار  تروص  نآ  هدومن  رارف  سلجم  نآ  زا  دوب 
ص:164  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ترطاع رطاخ  رب  رابغ  هک  ادابم  میدرک  فیلکت  ار  وت  ام  یفطـصم  رتخد  يا  دـنتفگ : هداـشگ  یهاوخرذـع  هب  ناـبز  دنتـشاد  رارق  اـجنآ  هک 
اّیهم مادک  اهتبرـش  زا  میرآ و  شیپ  هچ  اهماعط  زا  میئامن  مایق  ددرگ  وت  يدونـشوخ  ببـس  هک  يرما  هب  ام  هک  يامرف  یمکح  دـشاب  هتـسشن 

.؟ میزاس
مشابیم هنسرگ  زور  ود  نیموی » عوجا   » دومرف هک  تسنم  ردپ  نم و  تفص  یگنسرگ  تسین  بارش  ماعط و  هب  نم  يدونـشخ  دومرف  همطاف 
هدکتملظ زا  مدق  ّنملا  وذ  ترضح  ياضر  هکلب  نم  ردپ  نآ  زا  دیهاوخیم و  نم  يدونـشخ  رگا  موشیم  ریـس  زور  کی  و  اموی » عبـشأ  «و 

هک اهنآ  زا  یعمج  دیزیرگب  كرـش  یگناگیب  زا  هدش  انـشآ  دنوادخ  یگناگی  اب  دیئآ و  نامیا ، يازفیئانـشور  ياضف  هب  هداهن  نوریب  رفک ،
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لوسر دّمحم  هّللا  الا  هلا  هبّیط ال  هملک  هدیشک  رـس  زا  اههعنقم  هدز و  كاچ  اههماج  دندید  هنیاعم  یتمارک  نانچنآ  دندینـش و  همطاف  نخس 
. دندیسر يدمرس  تداعس  تلود و  نادب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مودق  نمی  زا  دندنار و  نابز  رب  هّللا 

لقن هنیدـم  رد  ار  تروص  نیا  عوقو  هوبنلا  دـهاوش  رد  تسوا و  مدـق  رد  افـص  ياپ  دـهن  هک  اج  رهتسوا  ِمَد  ِز  ناـج  یگدـنز  لد و  مارآ 
. ار اعدلا  ۀّیحتلا و  هیلع  همطاف  رم  هدوب  رگید  تمارک  دوخ  ای  اجنیا  يرگید  هتسناد و  اجنآ  يوار  کی  هک  تسا  تیاکح  نیمه  ای  دنکیم 
هب هلاسهدراهچ و  یلوق  هب  دـش و  هلاسهن  تیب  لها  تیاور  هب  همطاف  دـمآرب  تلاسر  ترـضح  ترجه  زا  لاس  کی  نوچ  هک : تسا  ربخ  رد 
هام رد  ای  لاس  نیمه  زا  رفـص  هام  رد  اـی  ترجه  زا  مود  لاـس  بجر  هاـم  رد  ریدـقت  ره  رب  دـناهتفگ و  زین  نیا  زا  ریغ  هلاـستسیب و  یتیاور 

دوشیم هدرک  داریا  ربتعم  بتک  زا  رهشا  لقن  اجنیا  تسا و  رایسب  تایاور  ع )  ) یلع هب  همطاف  جیوزت  باب  رد  داد و  یلع  هب  ار  يو  ناضمر ،
جیوزت باـب  رد  هک  دومرفیم : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاـع دیـس  درکیم  يراگتـساوخ  ار  همطاـف  هباحـص  رباـکا  زا  هک  ره  هک  تسیورم 

. مشکیم یحو  راظتنا  همطاف 
هک یلع  نب  نیـسح  زا  دوخ  دانـسا  هب  ینادـمه  يالعلا  وبا  ظفاح  ارم  درک  ربخ  هک  تسا  روکذـم  یمزراوخ  دـّیؤملا  وبا  بقاـنم  باـتک  رد 

ره رب  دوب  رس  تسیب  ار  وا  هک  یکلم  دمآ  دورف  يو  رب  هک  دوب  اهنع  هّللا  یضر  هملس  ّما  هناخ  رد  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  لوسر  يزور 
ص:165  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

فک تسنامیمن و  رگید  ناـبز  تغل  هب  هک  ار  یلاـعت  قح  رم  تفگیم  سیدـقت  حـیبست و  یتغل  هب  شناـبز  ره  تشاد و  ناـبز  رازه  يرس 
يا تفگ  تسا  لـیئربج  هک  تشادـنپ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاـسر ترـضح  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  زا  دوـب . رتهداـشگ  وا  تسد 

ترـضح دنیوگ  لیئاصرـص  ارم  متـسین  لیئربج  نم  هّللا  لوسر  ای  هک  تفگ  هتـشرف  نآ  يدماین  نم  کیدزن  تروص  نیدب  زگره  وت  ردارب !
دیابیم هک  هب  ار  هک  لیئاصرص  يا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ترضح  رون  هب  رون  جیوزت  يارب  هداتسرف  وت  روضح  هب  ارم  هناحبس  قح 

: تفگ داد 
. لیئاکیم لیئربج و  یهاوگ  هب  داد  یلع  هب  ار  همطاف  يو  روضح  رد  لوسر  ترضح  سپ  ع )  ) یلع هب  ار  همطاف 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) يادخ لوسر  دزن  نم  : » تفگ هک  کلام  نب  سنأ  زا  دنکیم  تیاور  نیطبـسلا  ررد  مظن  باتک  رد  يدنرز  خیـش  و 
يارب لیئربج  هک  ینادیم  چـیه  سنا ! يا  دومرف  تشگ  یلجنم  یحو  نوچ  دـش و  رهاظ  يو  كرابم  هرـشب  رد  یحو  راثآ  هک  مدوب  هتـسشن 

هّللا ّنا   » هک تسنیا  شماغیپ  دومرف  دوب ؟ ماغیپ  هچ  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  هّللا  لوسر  ای  متفگ  دوب ؟ هدروآ  ماغیپ  هچ  يادـخ  دزن  زا  نم 
ار رجاهم  فارـشا  ورب  سنا  يا  یهد  یلع  هب  ینز  هب  ار  همطاف  هک  دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  یتسردب  ّیلعب » ۀمطاف  جّوزت  نأ  كرمأی  یلاعت 
هک يوگ  هب  ار  ریضخ  نب  دیسأ  هدابع و  نب  دعـس  ذاعم و  نب  دعـس  نوچ  راصنا  رباکا  زا  یتعامج  ار و  ریبز  هحلط و  رمع و  رکب و  وبا  نوچ 

رـضاح زین  یلع  دـندش و  عمج  نوچ  مدـناوخب  ار  هورگ  نآ  متفر و  ترـضح  نآ  هدومرف  بجوم  هب  نم  دـناوخیم  ار  امـش  يادـخ  لوسر 
هب بیغرت  هلالج و  ّلج  قح  ترضح  يانث  دمح و  رب  لمتشم  دناوخ  غیلب  ياهبطخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  تشگ 

لاـقثم دـصراهچ  رهم  هب  مداد  یلع  هب  ینز  هب  ار  وا  مهد  یلع  هب  ینز  هب  ار  همطاـف  هک  هدومرف  رما  ارم  یلاـعت  قح  هک  دومرف  هاـگنآ  حاـکن 
نآ هاگنآ  دناوخب  هبطخ  ات  دومرف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  تیاور  و  هّللا ! لوسر  ای  مدش  یضار  تفگ  یلع  يدش ؟ یضار  یلع  يا  هرقن ،

و  » ار امش  ياهیگدنکارپ  دنوادخ  دنادرگ  عمج  امکلمش » هّللا  عمج   » تفگ دیناسر و  میدقت  هب  یلع  همطاف و  نأش  رد  ریخ  ياعد  ترـضح 
و  » ار امش  دهد  تکرب  و  امکیلع » هّللا  كراب  و   » ار امش  تخب  دزاس  نیرق  تداعس  هب  و  امکّدج » دعسأ 

ص:166  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
باتک رد  و  ار . راگزور  هزیکاپ  كاپ و  همه  رایـسب ، دالوا  رامـشیب و  ّتیرذ  درآ  نوریب  ود ، ره  امـش  زا  و  ابّیط » اریثک  ادالوأ  اـمکنم  جرخأ 

هیلع و هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  کیدزن  هب  ع )  ) لیئربج هکنآ  همه  يهصالخ  هدش  عقاو  یلیوط  یثیدـح  باب  نیا  رد  یمزراوخ  بقانم 
لفنرق نیا  ندروآ  ببـس  لیئربج ! يا  تفگ  دـیئوب و  هب  و  داتـسارف ، ار  نآ  ترـضح  درواـیب  تشهب  لـفنرق  لبنـس و  زا  يردـق  دـمآ و  هلآ 
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تخرد دومرف  دـش و  هتـسارآ  تشهب  ياراـیب  ار  دوخ  هک  تشهب  هب  درک  يو  هناحبـس  قح  هک  داد  ربـخ  ار  ترـضح  نآ  لـیئربج  تسیچ ؟
تیب یلاوح  رد  ات  دیـسر  ناـمرف  ار  هکئـالم  دنتـسارایب و  ار  دوخ  ناـنیع  ناروح و  اـت  دـش  مکح  لـلح و  یلح و  زا  رادرب  راـب  هک  ار  یبوط 

رما هکئالم  رب  ءامـسا  ضرع  زور  رد  هدناوخ  هبطخ  يو  رب  مالـسلا  هیلع  انّیبن و  یلع  مدآ  هک  رون  زا  تسیربنم  اجنآ  دـندش و  عمج  رومعملا 
هکئالم همه  نایم  رد  دناوخ و  هب  هبطخ  دور و  الاب  ربنم  نآ  رب  هک  دیـسر  تسا  تیبوبر  هاگراب  باجح  هکئالم  زا  یکی  هک  لیحار  هب  یهلا 
ناحرف اهنامـسآ  لها  هکنانچ  دومرف  ادأ  شیاتـس  دماحم  عاونا  هب  ار  یلاعتقح  دمآ و  رب  ربنم  نآ  رب  لیحار  سپ  تسین  وا  زا  رتمالکنیریش 

دنتـشگ و هاوگ  هکئالم  درک و  دـقع  لیحار  سپ  یلع  هب  ارم  بیبح  رتخد  همطاـف  نک  دـقع  هک  يو  هب  دـمآ  یحو  سپ  دنتـشگ  رورـسم  و 
( ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هب  ریرح  هعطق  لیئربج  هاگنآ  دندومن  تبث  هریت ، نیمه و  رب  ار  مهم  نیا  اضق  ناوید  نابتاک 
درک و مهاوخ  رهم  کشم  متاخ  هب  ار  نیا  نم  مدرک و  ضرع  وت  رب  يادخ  نامرف  هب  هدش  هتشون  ریرح  هلصو  نیا  رد  تروص  نیا  هک  دومن 

يردق هفحت  هب  نم  دندرک و  راثن  لفنرق  لبنـس و  سودرف  راجـشا  دیـسر  مامتا  هب  دـقع  مهم  نوچ  درپس و  مهاوخ  تشهب  مداخ  ناوضر  هب 
نادب دنتـشادرب و  نیعلا  روح  درک و  راثن  ار  اهللح  یلح و  نآ  یبوط  دنک  راثن  اههعقر  یبوط  تخرد  دـش  مکح  هاگنآ  ماهدروآ  امـش  يارب 
تمایق ات  ترـضح  نآ  نامز  زا  تیب  لها  نارادتـسود  ددع  هب  درک  راثن  اههعقر  یبوط  تخرد  هک  تسا  نآ  یلقن  و  دننکیم ، ترخافم  رد 

هاگن هتـشادرب و  هعقر  کی  نآ  زا  هدوب  رـضاح  هک  یکلم  ره  ناـنز و  نادرم و  زا  هتـشون  تیب  لـها  نارادتـسود  زا  یکی  ماـن  هعقر  ره  رد  و 
شتآ زا  هنالف  ای  نالف  هک  دـشاب  نآ  هعقر  نومـضم  تسروطـسم و  اجنآ  رد  وا  ماـن  هک  دـنهد  سک  نادـب  هعقر  نآ  تماـیق  رد  اـت  درادیم 

خزود
ص:167  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تساضترم ّیلع  تنمیم  همطاف و  تکرب  زا  نیا  دندازآ و 
تاکرد رد  هدنام  راوخ  نانمشدتاجن  تارب  دسر  ارناتسود 

هالاو نم  لاوز  یبای  ضیفهاوخلد  بجوم  هب  ات  وش  تسود 
رد ار  همطاف  مه  وت  نک  جیوزت  هک  دیامرفیم : یلاعتقح  هک  دومرف  لیئربج  سپ  هاداع  نم  داع  مخز  يروخنهاگان  ات  هک  ینمـشد  زا  رذـگب 

تفگ ار  هملس  ّما  داد و  یلع  هب  ار  همطاف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ملاع دّیس  سپ  هدش  عقاو  جیوزت  نامسآ  رد  هچنانچ  یلع  هب  نیمز 
نتفخ زامن  نوچ  منیبب و  رگیدـکی  اب  ار  ناشیا  میایب و  نم  ات  دـنکن  لیجعت  ات  يوگب  وا  اـب  راپـسب و و  ودـب  رب و  یلع  هناـخ  هب  ارم  رتخد  هک 
هاگنآ دـناوخ  نآ  رب  هیعدا  رگید  نیتذّوعم و  تخادـنا و  اجنآ  رد  كرابم  نهد  بآ  دـمآ و  ناـشیا  دزن  تشادرب و  بآ  ياهزوک  دراذـگب 

دیـشاپ و وا  ناتـسپ  ود  ره  نایم  همطاـف و  رـس  رب  بآ  نآ  زا  يرادـقم  هکنآ  یتیاور  دـیزاس و  وضو  دـیماشایب و  بآ  نیا  زا  یلع  اـی  دومرف 
هدنار وید  ّرـش  زا  ار  وا  نادنزرف  ار و  وا  مروآیم  رد  وت  هانپ  هب  ایادـخ  راب  « 1  » ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اهُذـیِعُأ  یِّنِإ  مهّللا  تفگ 

: دومرف هاگنآ  يو  هرابرد  تفگ  اعد  نامه  دیـشاپ و  يو  هناش  ود  ره  ناـیم  یلع و  رـس  رب  بآ  نآ  زا  رگید  يرادـقم  هاـگنآ  ناطیـش  ینعی 
نم زا  هکنانچمه  سجرلا  یّنع  تبهذا  امک  ایادخ  راب  يا  مهّللا  مناشیا  زا  نم  امهنم و  انأ  دـننم و  زا  ود  ره  نیا  ایادـخ  راب  یّنم  امّهنإ  مهّللا 
ياج هب  دـیزیخرب و  دومرف  هاگنآ  زاس  كاپ  ار  ود  ره  ناشیا  سپ  اـمهرّهطف  يدـینادرگ  هزیکاـپ  كاـپ و  ارم  ینترّهط و  يدربب و  ار  سجر 

رد همطاف  دور  نوریب  هناخ  زا  ات  تساخرب  دوخ  دهد و  تکرب  امـش  لسن  رد  دهد و  تفلا  امـش  نایم  یلاعت  يادـخ  هک  دـیور  دوخ  باوخ 
مداد یسک  هب  ار  وت  نم  قیقحت  هب  دروآیم و  هیرگ  رد  ار  وت  زیچ  هچ  نم ! رتخد  يا  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترـضح داتفا  هیرگ 

رتداـیز همه ، زا  یلاـعت  دـنوادخ  هب  يو  ناـفرع  رتـهب و  همه  زا  يو  قـلخ  و  شیب ، همه  زا  يو  قـلخ  ملح و  شیپ و  همه  زا  يو  مالـسا  هک 
. تسا

فطلت قیرط  هب  دومرف  هدهاشم  ار  همطاف  ياکب  لوسر  ترضح  نوچ  هک  تسنآ  یتیاور  و 
______________________________
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.36 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 1)
ص:168  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب مروخیم  دـنگوس  تسنم و  تیب  لـها  نیرتـهب  هک  مدـینادرگ  وت  رهوش  ار  یـسک  مدرکن  ریـصقت  وت  قـح  رد  ردـپ ! ناـج  يا  هک  دوـمرف 
هب همطاف  هیرگ  هک  تسا  رّرقم  ترخآ و  ایند و  رد  تسا  دّیـس  هک  ماهداد  یـسک  هب  ار  وت  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  یئادـخ 

تـشادن نانچ  عاتم  لام و  یلع  هک  دوب  نآ  زا  وا  هیرگ  هک  دندنب  لایخ  یعمج  هچنانچ  هن  دتفایم ، رود  ردپ  تمدـخ  زا  هک  دوب  نآ  تهج 
رخف ار  وا  راوگرزب  ردپ  هک  تسنادیم  هدینش و  هدید و  ار  رقف  دعاوق  مسارم و  همه  ردپ  زا  دوب و  هدیـشک  رد  ایند  زا  تّمه  نماد  همطاف  هچ 

. سب تسا و  رقف  هب  تاهابم  و 
رقف بابرا  لد  یّلست  رهب  زا  تسهتفرعم  قیرط  رد  يرخف ، رقفلا  هدژم 

( مالس اهیلع   ) همطاف ترضح  زاهج  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  رقف  بآ  زا  یگزات  دشاب  هک  ار  یلاهن  رهدارم  رازلگ  هب  درآ  راب  دوصقم  هویم 
تسد و ایـسآ  کی  یحدق و  دیـشوپیمن و  ار  ندـب  مامت  هک  ياهفیطق  هرقن و  دـنبوزاب  ود  دوب و  درب  هماج  ود  تیب  ثاثا  عاتم و  بایث و  زا 

دوب نایتخس  هشارت  زا  يرگید  وشح  و  امرخ ، فیل  زا  یکی  وشح  هک  ربطس  ناتک  زا  یلاهن  ود  هبرشم و  یبآ و  کشم  وبس و  ود  يزیبدرآ و 
. دندوب هدرک  رپ  امرخ  فیل  هب  ار  رگید  ود  و  مشپ ، هب  ار  نآ  زا  ات  ود  هک  شلاب  ددع  راهچ  و 
: هک تسا  هدروآ  نیتاسبلا  فئاطلل  عماجلا  نیّتس  باتک  رد  یسوط  رکب  وبا  رظنلا  فیس  ماما 

، برع نازرابم  نیرتعاجـش  یبدا و  لضف و  ندعم  وت  یلع  يا  تفگ  همطاف و  نتـساوخرد  درک  تمالم  ار  یلع  یـضترم  ناقفانم ، زا  یکی 
زا رپ  يدوب  رتش  رد  رتش  وت  هناخ  رد  زا  هک  یمتخاس  نانچ  نم  یتساوخب  ارم  رتخد  رگا  دـسریمن  ماـش  هب  شتـشاچ  هک  یتساوخ  ینز  ارچ 

تسین و راّدغ  يایند  عاتم  لام و  رب  رظن  ار  ام  ریبکلا  ّیلعلا  هّلل  مکحلا  ریبدت  هب  هن  تسا  ریدقت  هب  راک  نیا  هک  دومرف : یلع  نم ، رتخد  زاهج 
. رانید مهرد و  هب  هن  تسا  رادرک  هب  ام  تاهابم  و  لاوما ، هب  هن  تسا  لامعا  هب  ام  رخافت  هن ، راگدرورپ  ترضح  ياضر  زج  ام  دوصقم 

هب ار  ادـخ  ياضر  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  نوچ  تسین  رادـید  وترپ  زج  ام  دوصقم  دـصقمتسین و  راـنید  مهرد و  رب  رظن ، ار  اـم  تّمه 
تمرح ردق و  ینیب و  یفطـصم  رتخد  زاهج  ینیبادـخ و  تردـق  ات  رادرب  رـس  یلع  يا  هک  دـندرک  ادـن  شرـس  رد  تخاس  رهاظ  اضق  مکح 

دید اهباجح  میظع  شرع  ات  دوخ  رس  يالاب  زا  درک و  الاب  كرابم  رس  یلع  ینیب  ارهز  همطاف 
ص:169  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رـس رب  ربنع  کشم و  رهوگ و  ّرد و  ناشیا  راب  تشهب  ياههقان  زا  رپ  نادیم  نآ  مامت  دمآ  شرظن  رد  عیـسو  ینادـیم  شرع  ریز  رد  رون و  زا 
تنب همطاف  زاهج  اذـه  هک  دـندرکیم  ادـن  نامارخ ، ورـس  نوچ  یمالغ  تسد  رد  يرتش  ره  مامز  نابات و  باـتفآ  نوچ  یکزینک  يرتش  ره 

هدش تقوشوخ  لاح  نآ  هدهاشم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  تسا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دمحم رتخد  همطاف  زاهج  نیا  ص )  ) دـمحم
دمآرد هناخ  هب  ریما  نوچ  دـندوب  هداد  ربخ  ار  همطاف  نآ  زا  شیپ  دـهد  ربخ  ار  همطاـف  هک  دـمآ  رد  هرجح  هب  دـینادرگ و  هب  قفاـنم  زا  يور 

نیع هب  ار  ام  زاهج  اّمأ  يدینـش  ناقفانم  شنزرـس  رگا  هک  دومرف  همطاف  وگب  وت  تفگ  یلع  میوگب  نم  ای  یئوگیم  وت  یلع  ای  تفگ  همطاف 
. يدید نایع 

تسام نآ  ینادواج  کلم  یقاب و  تلودمیتخود  رب  ناهج  نیا  میعن  زا  مشچ  رگا  ام 
يزور : » هک تسا  هدروآ  جراـعم  رد  تساـم  ناـماس  رـس و  زا  ینیب ، هک  ناـماس  ورـس  رهناـکم  نوک و  رد  هک  ار  اـم  نیبم  ناـماس  رـسیب و 
يزاهج دوخ  رتخد  يارب  مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  ربمغیپ  نامیلس  هک  دومرفیم : ملس  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع هجاوخ  ترـضح 

رشب دّیس  زا  ربخ  نیا  یلع  یـضترم  هدینادرگ  عّصرم  لّلکم و  رهوگ  دصتفه  هب  هتخاس و  یجات  داماد  يارب  وکین و  رایـسب  دوب  هدرک  بیترت 
ربمغیپ نامیلـس  هک  درذگ  رینم  ریمـض  رب  ار  یلع  دیاش  هک  تشذگ  رطاع  رطاخ  رد  ار  همطاف  درک  ریرقت  همطاف  شیپ  دمآ و  هناخ  هب  هدینش 

ار داماد  نآ  هیامرـسیب  راداـن و  نینچ  ار  ربمغیپ  نیا  رتخد  هیاریپ و  زاـهج و  همه  نآ  ار  ربمغیپ  نآ  رتخد  تسا  رترادـقمیلاع  رتراوگرزب و 
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تشادهاگن كرابم  لد  رد  ار  ّرـس  نیا  همطاف  تستمکح  هچ  ار  ادخ  هیـضق  نیا  ردنا  ات  هبترم . نیدب  جایتحا  ار  داماد  نیا  هباثم و  نادب  جات 
هتسب و رمک  تمدخ  ردص  رد  دید  هعقاو  رد  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) یلع یـضترم  یبش  تشذگرد ، هک  یتقو  ات  درکن  راکـشآ  سکچیه  اب  و 
هتفرگ و تسد  رد  راثن  تهج  هب  قبط  ود  هتسیاب  ياههیاریپ  هتـسیاش و  ياهرویز  اب  لالد  جنغ و  تیاهن  لامج و  نسح و  تیاغ  رد  يرتخد 

ربمغیپ نامیلـس  رتخد  تفگ  تسیک  رتخد  نیا  همطاف ! يا  هک  دیـسرپ  یلع  دنک  رظن  يو  رب  همطاف  هکنآ  رظتنم  هداتـسیا  ریرـس  نآ  شیپ  رد 
رد نآ  هشیدنا  يدرک  لقن  مردـپ  نابز  زا  ار  وا  زاهج  تیاکح  هک  زور  نآ  هتـشادزاب  نم  تمدـخ  هب  ار  وا  یلاعتقح  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 

نم رطاخ 
ص:170  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يارب نامیلـس  هک  یجاـت  ضوع  دـناهدرک و  نییعت  نم ، تمرح  زازعإ و  يارب  دناهتـشادزاب و  نم  تمدـخ  هیاـپ  رد  ار  وا  زورما  درک  روطخ 
رادقم اول  نآ  عافترا  تستلاسر و  ترـضح  هّصاخ  هک  تسیملع  دـمح  ياول  دـش و  رّرقم  وت  يارب  دـمح  ياول  دوب  هداد  بیترت  دوخ  داماد 

رد یکی  تسا  هباؤذ  هس  ار  نآ  ءارـضخ و  دّرمز  زا  نآ  هحور  ارمح و  توقای  زا  وا  نانـس  تساضیب و  هّضف  نآ  هضبق  تسه و  ار  هلاـسرازه 
ّبر هّلل  دـمحلا  يرگید  رب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مـسب  تـسا  هدـش  هتـشون  يرطـس  کـی  رب  هّـکم و  رد  موـس  برغم و  رد  یکی  قرـشم و 
یّما یبن  تساجک  هک  دنک  ادن  يدانم  دننادرگ و  رـضاح  تاصرع  ياضف  رد  ار  اول  نیا  هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا  الا  هلا  موس ال  رب  نیملاعلا و 

نیّیبـنلا متاـخ  نیلـسرملا و  دّیـس  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  یّمأ  ياوشیپ  یماـهت و  ياـمنهر  یمـشاه و  هجاوخ  یبرع و  دّیـس  یمرح و  لوسر  و 
اب نیعمجا  مهیلع  انّیبن و  یلع  هّللا  تاولص  یـسیع  ات  مدآ  زا  ایبنأ  یمامت  نآ  زا  دعب  دریگ و  تسد  هب  كرابم  ياول  نآ  دیآ و  شیپ  هجاوخ 

هنود نم  مدآ و  هدومرف  هچنانچ  دـنوش  عمج  اول ، نآ  ریز  رد  ناقیا  نافرع و  لها  زا  نانمؤم  هّفاک  ناـحلاص و  نادیهـش و  ناقیدـص و  ریاـس 
. همیقلا موی  یئاول  تحت 

رـضخأ ریرح  سابل  دنهن و  ّنج  سنأ و  ناطلـس  قرف  رب  دنرایب و  رون  زا  یجات  سپ  هتخارفا  ملع  وت  نوچ  هدمآءاّوللا  تحت  هنود  نم  مدآ و 
جات هّلح و  قارب و  زین  ءایبنا  زا  کی  ره  يارب  دوش و  راوس  هدبعب  يرسأ  نادیم  راوسهـش  ات  دزاس  رـضاح  قارب  دنناشوپ و  شکرابم  ندب  رد 
شیپ شیپ  وا  دهد و  یلع  یـضترم  تسد  هب  ملع  ددرگ  راوس  لوسر  ترـضح  نوچ  دنروآ و  تشهب  هب  يور  هراوس  هورگ  نآ  دـنروایب و 

هب هک  ربمغیپ ! نامیلس  داماد  جات  ای  رتهب  جات  نیا  یلع  يا  هک  دنک  ادن  وا  رـس  رب  یلع و  رـس  رب  دشاب  جات  تئیه  هب  اول  نآ  دنیوگ  دوریم و 
يدرکیم ریرقت  بّجعت  يور  زا  همطاف  روضح 

؟ اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب 
هب رـشحملا ) موی  یلا  هیلع  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ ترـضح  يزور  هک  دنکیم  تیاور  شیوخ ، هحتاف  ریـسفت  رد  یفـسن  رمع  نیدـلا  مجن  مامإ 

تفگ یکانهودنا ؟ تهج  هچ  هب  و  ییرگیم ؟ ارچ  هک  دیسرپ  وا  زا  دیرگیم  هتـسشن و  نوزحم  لولم و  همطاف  هک  دید  دمآرد  همطاف  هناخ 
ام لزنم  رد  هک  تسا  زور  هس  تیاکش ، قیرط  هب  هن  میوگیم  تیاکح  لیبس  رب  هّللا  لوسر  ای 

ص:171  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا ام  تسیرگیم و  مه  یلع  دـمآ و  هیرگ  ناشیا ، هیرگ  زا  ارم  دنتـسیرگیم  عوج  تیاغ  زا  هدـش  تقاطیب  نیـسح  نسح و  تسین و  ماعط 

نینچنیا یکدوک  چـیه  ایآ  هک  دـنتفگیم  مه  اب  دـش  قاط  متقاط  هک  مدونـش  ینخـس  نیـسح  نسح و  زا  زورما  اـّما  میتشادیم  ناـهنپ  اـمش 
تاجانم رد  هک  دـهاوخ  دوخ  دـنوادخ  اب  ياهدـنب  رگا  یئوگ  هچ  ردـپ  يا  دـیدرگ  کیرات  نم  مشچ  رب  ناـهج  میئاـم ؟ هک  دـشاب  هنـسرگ 
درادیم تسود  ار  ناگدنب  یخاتسگ  یلاعت  يادخ  دنزرف  يا  هن  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع دّیس  دشابن ؟ یبیع  دنک  یخاتـسگ 

تفگ درک و  زاغآ  تاجانم  زاین  نابز  هب  هتـشادرب  اهتـسد  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  تفر و  نورد  هناخ  هب  همطاف  و 
دنع ّتیبا  تّوق  هب  هک  تسه  يّرـس  مردپ  اب  ارت  ترـضح  رگا  تسین  تّوق  تردق و  ناربمغیپ  رادـقم  هب  ار  نانز  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ !

تفگب و نیا  شخب  تحار  هودـنا  نیا  زا  ای  هد  تقاـط  ارم  اـی  تسین  ّرـس  نآ  تقاـط  ارم  دـشاب  یگنـسرگ  لّـمحت  ینیقـسی  ینمعطی و  یبر 
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رد ار  وا  هدروآ  شورخ  رد  ار  ناگتـشرف  همطاف  هلان  تفگ  هدوب  هچ  هک  دومرف  ترـضح  زیخرب  هّللا  لوسر  ای  هک  دمآ  لیئربج  دـش  شوهیب 
رد هتـشادرب  نیمز  زا  ار  يو  كرابم  رـس  تسـشن و  دـید  هداتفا  شوهیب  ار  همطاف  دروایب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ملاع  هجاوخ  باـب 

ترضح داتـسیاب  هدنکفا  شیپ  رد  رـس  تساخرب و  هدمآزاب  شوه  هب  دیـسر و  يو  ماشم  هب  ترـضح  رابکـشم  يوسیگ  هحئار  تفرگ  رانک 
رگید زگره  مدوب  نم  اـت  اـعد  نآ  زا  دـعب  هک  دوـمرف  همطاـف  نادرگ ! نمیا  یگنـسرگ  زا  ار  يو  ایادـخ ! تفگ  داـهن و  يو  هنیـس  رب  تسد 

. مدشن هنسرگ 
ّالا دنتـشادیم و  كولـسم  تضایر  قیرط  دوخ  رایتخا  هب  ناشیا  هکلب  يدـندادن  ناشیاب  یتسیاـب  اـیند  رگا  ار  ناـشیا  هک  يرادـنپن  زیزع ! يا 

. دوب باجتسم  یهلا ، هاگرد  رب  شتیب  لها  ترضح و  نآ  ياعد 
؟ ینارذگیم هنوگچ  رتخد  يا  هک  دیسرپ  دمآ و  همطاف  هناخ  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم ترضح  يزور  هک  هدروآ  جراعم  رد 

ترـضح هدینـشن  تاموعطم  زا  یئوب  هکلب  ماهدیـشچن  ماعط  زا  هک  تسا  زور  هس  منادنزرف  ردـپ  اب  نم  دالوا  نم و  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ 
: دومرف اعد  دروآرب و  كرابم  تسد 

يزور ایادخ . نارمع  تنب  میرم  یلع  تلزنأ  امک  هتیب  لهأ  دّمحم و  یلع  لزنأ  مهّللا  هک 
ص:172  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يآرد شیوخ  خبطم  رد  همطاف  يا  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  نارمع  تنب  میرم  رب  يداتـسرف  ورف  هچنانچ  يو  تیب  لها  دـمحم و  رب  تسرفورف 
هـساک نآ  رد  و  رهاوج ، هب  لّلکم  دندید  ياهساک  دندیود  ردام  بقع  زا  نیـسح  نسح و  دـش و  ناور  همطاف  ینیبیم ؟ هچ  هک  نک  هاگن  و 

ردـپ شیپ  دروآ و  نوریب  ار  هساک  همطاـف  کـشم ، يوب  لاـثم  رب  دـیمدیم  یئوب  يو  زا  هداـهن و  نآ  يـالاب  رب  هتخپ  تشوگ  هعطق  دـیرت و 
داماد و یبن و  سپ  دمحم . يادخ  مان  هب  دیروخب  دّمحم  هلإ  مساب  اولک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمغیپ ترـضح  داهن . دوخ  راوگرزب 

. دندومرف لوانت  ماعط  نآ  زا  ربمغیپ  طبس  ود  ره  رتخد و 
ةالصلا و هیلع  مانأ  دّیس  تیب  لها  تدم  نیا  رد  دوب و  هداهن  هناخ  نآ  رد  لاونم  نآ  رب  ماعط  نآ  زور  هنابـش  تفه  : » هک هدمآ  یتیاور  رد  و 
رد تشوگ  نآ  زا  ياهمقل  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  نسح  ترـضح  يزور  دـشیمن  مک  ياهّرذ  دندیـشونیم و  نآ  زا  ماش  تشاچ و  مالـسلا 
زا ار  نیا  هک  دومرف  نسح  هدیـسر ؟ اـجک  زا  تشوگ  نیا  ار  امـش  عوج ! تیب  لـها  يا  تفگ  سپ  دـیدب  ار  نآ  هّیدوـهی  ینز  تشاد  تسد 
درک زارد  تسد  دوب  ترـضح  یّلبج  مرک  هک  اجنآ  زا  نک  نم  هلاوح  ار  هلاون  نیا  هک  تساوخرد  هّیدوهی  دـناهدرک  هلاوح  ام  هب  بیغ  ملاع 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  دندرب  الاب  هب  هناخ  زا  زین  ار  هساک  دندوبر و  رد  يو  تسد  زا  ار  نآ  دهد  نز  نادـب  ار  همقل  نآ  ات 
. تفاییمن عاطقنا  ماعط  نیا  تایح ، تدم  ات  دشیمن  ینعم  نیا  راهظا  رگا  هک  دومرف 

هناخ رد  چیه  یندروخ  زا  هدومرف  دمآ و  همطاف  هناخ  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  يزور  هک  هدمآ  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  و 
نیمه زین  ار  ام  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  همطاـف  هدوبن  چـیه  مه  هرهاـط  تارجح  رد  هدروخن و  ماـعط  هک  تسا  زور  هس  تردـپ  هک  تسه ؟ وت 

ناهرزاب مردپ  هودنا  دنب  زا  ارم  لد  ناسر و  هب  یماعط  بیغ  زا  یهلا  هک  درک  اعد  زاغآ  همطاف  دمآ  نوریب  اجنآ  زا  ترـضح  تسعقاو  لاح 
هب تشوگ  يرادقم  نان و  ات  ود  دوب  هدـیدن  زگره  هک  دـید  ار  یـسک  تفر  نوریب  همطاف  همداخ  دز  هرعن  رد  رب  یـسک  همطاف  ياعد  نراقم 

بابـسا ارذـع  لوتب  داهن  همطاـف  کـیدزن  دروآرد و  ار  هفحت  نآ  همداـخ  نوچ  ناـسرب  همطاـف  کـیدزن  هب  تسا  ياهّیدـه  نیا  هک  داد  يو 
. دینادرگ ناور  ردپ  بلط  هب  ار  نسح  دیشوپب و  شرس  داهن و  یفرظ  رد  ار  نآ  دید  اّیهم  ینامهم 

ص:173  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ار نآ  درک و  رظن  کین  دیآیمرب  نآ  زا  يراخب  هک  دید  درک  اعد  نوچ  دوب  هداهن  همطاف  کیدزن  یلاخ  یفرظ  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 

ینامز كدنا  اب  دش و  ناور  ملاع  دّیـس  بقع  زا  نسح  داتـسرف و  ترـضح  نآ  بلط  هب  ار  نسح  دیـشوپب و  ار  نآ  رـس  ماعط ، زا  دید  ّولمم 
. داد مامت  تنیز  بیز و  شیوخ ، رورسلا  رفاو  روضح  رون  هب  ار  نیطبس  رد  ام  هرجح  نینوک ، هجاوخ 
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دنـسم رب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ ترـضح  نوچ  دمآزاب و  راسگمغ  نآ  هک  كاب  هچ  مغ  هچدمآزاب  رای  هک  تداعـس  حبـص  دـیمد 
زا همطاف  فیظن ، ذیذل و  ياهتشوگ  زا  ّولمم  فیطل و  ياهنان  زا  رپ  دید  یفرظ  تفرگرب  شوپرس  فاصم  رد  هب  همطاف  تفرگ  رارق  تمشح 

دحا دمح  فئاظو  تسین  یهانپ ، تلاسر  ترضح  تنمیم  یهلا و  تکرب  زج  تروص ، نآ  عوقو  هک  تسناد  هدش  ّریحتم  لاح  نآ  هدهاشم 
؟ اذه کل  نیا  نم  دیسرپ  ابیز  ترابع  نیدب  ملاع  هجاوخ  دیناسر  میدقت  هب  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) دمحا دورد  مسارم  هّرب و  مع  هرکذ و  ّلج 

وه هک  دـش  مهلم  باوج  نیا  ّمنرت  هب  لوبق  راسخاش  رب  روفلا  یلع  لوتب  يارهز  نابز  بیلدـنع  تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  اجک  زا  نیا  همطاـف  يا 
زا دهاوخیم  ار  هک  ره  دهدیم  يزور  ادخ  هک  یتسرد  هب  « 1  » ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  تسا ! دنوادخ  دزن  زا  نیا  هّللا  دـنع  نم 
رم ساپس  هک  دومرف  تخورفارب و  يداش  زا  مانا  دّیس  راسخر  لگ  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دعب  تهج  هب  ترثک  تهج  زا  رامـشیب  بیغ  هنازخ 

يزور ار  وا  هلا ، ترضح  هاگره  هک  دینادرگ  دننام  نارمع  تنب  میرم  ینعی  لیئارـسا  ینب  نانز  هدّیـس  هب  ار  وت  تلیـضف  هار  زا  هک  ار  يادخ 
هیلع و هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  سپ  هّللا  دـنع  نم  وه  هک  يداد  باوج  نیمه  تساجک ؟ زا  نیا  هک  يدیـسرپ  وا  زا  اّیرکز  يداتـسرف و 

يارب دندیدرگ  ریس  هچنانچ  دندومرف  لوانت  هکرابم  هدئام  نآ  زا  عومجم  دندینادرگ و  رـضاح  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  ات  هک  دومرف  هلآ )
دندوب و هدش  ظوظحم  هلماک  ظوظح  هب  ندروخ  نآ  زا  ناقّلعتم  تیب و  لها  مامت  هک  دیوگ  يوار  دنداتسرف  زین  تارهاط  جاوزا  زا  کی  ره 

ماع ّصاخ و  بلغا  هب  ماعط  نآ  هدـئاف  دـینادرگ و  دـنمهرهب  هیفاو  ماسقاب  زین  ار  ناگیاسمه  همطاـف  سپ  دوب  ولمم  ماـعط  زا  فرظ  نآ  زونه 
. دیسر
______________________________

.37 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 1)
تسین بیرغ  اهتکرب  نینچ  نیا  فاعضأتانیاک  ناطلس  كرابم  مدقم  زا  ص:174   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تسیطیحم هن  ارهز  همطاف  بقانم  ارذع و  لوتب  لئاضف  نوچ  تسین و  بیجع  دریذپ ، عوقو  را  تروص  نیایضترم  ارهز و  كرابم  لزنم  رد 
میرایب هملک  هس  ود  هّصغ  رب  لمتشم  هّصق  نآ  زا  مینک و  لاغتشا  ترـضح  نآ  تافو  زا  ياهّمـش  ریرقت  ریرحت و  هب  دراد  يرانک  نایاپ و  هک 

ار همطاف  هک  دوب  رد  نانچ  ص )  ) تلاسر ترضح  تقرافم  ملا  ار  سک  چیه  : » هک دناهدروآ  هیارّدلا  رهاظ  ناربخم  هیاورلا و  قداص  نایوار 
شوگ هب  نایرپ  هلان  دندمآرد  هزرل  هب  نیمز  هیرگ و  هب  نامسآ  هداتفا  هنیدم  رد  یعزف  تشذگرد  ص )  ) تلاسر ترـضح  هک  نامز  نآ  رد 
عوقو زا  لد  دش و  كاچ  هّصغ  نیا  زا  رگج  نادرم  نانز و  زا  ار  هنیدـم  لها  تشذـگرب  دـیجم  شرع  هورذ  زا  هکئالم  ناغف  دیـسر  نایمدآ 

برـشم تخادـنارب و  هباحـص  لد  زا  برط  ساسا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ملاع دّیـس  تقرافم  ملأ  تشگ  بانوخ  هقرغ  هّیـضق  نیا 
. تخاس رّدکم  بعت ، هودنا و  كاشاخ  سخ و  هب  ار  تیب  لها  یفاص 

دنامن نمسای  لگ و  بیز  غاب  فرط  ربدنامن  نمچ  ردنا  وچ  مارخ  شوخ  ورس  نآ 
رتخد يا  هک  دمآ  همطاف  کیدزن  یـضترم  یلع  انثا  نیا  رد  دـنامن  نهریپ  لگ  فسوی  هکنآ ، درد  زادـش  دیفـس  سگرن  هدـید  راو  بوقعی 
تفگ منک ؟ هنوگچ  تفگ  ناونشم  یسک  هب  ار  دوخ  زاوآ  مشاب  دونشخ  وت  زا  نم  هک  یهاوخ  رگا  تسا  تمایق  هنیدم  رد  زورما  رشبلا  ریخ 
بـش نوچ  درک  ناـنچنآ  همطاـف  نک  تراـیز  ورب و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح نآ  تبرت  رـس  هب  هاـگنآ  دـیآرد ؟ بش  اـت  نک  ربص 
نوچ دمآ و  شوه  هب  ات  درک  ربص  ینامز  هداتفا  دید  شوهیب  ار  همطاف  دمآ  هناخ  هب  یلع  دش  یلاخ  دجـسم  دندیمارایب و  نامدرم  دـمآرد و 

میآ نوریب  ات  تسه  يروتـسد  نونکا  تفگ  هتـشذگ  رتشیب  ای  یثلث  تفگ  تستقو ؟ هچ  بش  زا  نسحلا  ابا  ای  تفگ  داـتفا  یلع  هب  شمـشچ 
نآ هسّدـقم  هضور  رـس  هب  تفرگ و  شتـسد  یلع  داتفیب  دزیخياـپرب  تساوخ  همطاـف  نکم . هیرگ  دـنلب  زاوآ  هب  اـّما  يآ  نوریب  تفگ  یلع 

هرفح اب  ارت  كاپ  رهوگ  يا  باّرتلا ؟» کلام و   » تفگ دـیلانب و  داتفا  رّهطم  دـقرم  رّونم و  دهـشم  نآ  رب  رظن  نوچ  ار  همطاف  دروآ  ترـضح 
؟ راکهچ كاخ 

غیرد  هاگان  هدمآ  لاوز  هب  یباتفآغیرد  هام  نوچ  خر  نآ  كاخ  لد  فوسخ  رد 
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ص:175  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
: دوبیم ّمنرتم  لاقم  نیدب  شلاح  نابز  دیلانیم و  دیلامیم و  كاخ  رب  يور  دنکفا و  ردپ  تبرت  رب  ار  دوخ  سپ 

؟ تساجک نافوطیب  هدید  کی  نیمز  يور  همه  ردتساجک  ناج  کی  ناهج  رد  لد  مغیب  تبیصم  نیز 
هک يرگم  نیدنچ  همطاف  يا  تفگ  یلع  تساجک ؟ ناویح  همشچ  ناک  هر ، يامنب  رضخ  يادناهدنام  یهایـس  رد  ردنکـس  نوچمه  یملاع 

تسین زیرگ  هار  نیا  زا  ار  سکچیه 
رد همطاف  ترضح  هک  ياهدیصق  زا  يردپ و  نینچ  تقرافم  اصوصخ  تسا  بعـص  قارف  درد  هک  نکم  متمالم  مع  رـسپ  يا : تفگ  همطاف 

تسا نیا  تیب  کی  هتفگ  ردپ  هیثرم 
زا همه  يدنتخیر  اهزور  هب  ار  نآ  رگا  هک  دناهتخیر  نم  رب  اهتبیصم  نادنچ  ینعی  ایلایل  نرص  ماّیألا  یلع  ّتبـصاهنأ  ول  بئاصم  ّیلع  ّتبص 

ترـضح نآ  تبرت  كاخ  زا  ياهضبق  دمآ  راوگرزب  ردپ  ترایز  هب  نوچ  همطاف  هک  تسا  نآ  رگید  یلقن  يدندش و  هریت  بش  نوچ  هودنا 
: درک زاغآ  هیرگ  داهن و  دوخ  كرابم  ياهمشچ  رب  تشادرب و 

؟ وک باوخ  اغیرد  يا  شباوخ  هب  ندید  ناوتیم  ؟ وک باریس  لگ  نآ  دش  اجک  نم  راهب  ون 
زا دعب  یـسک  ار  همطاف  هک  هدیـسر  تّحـص  هب  و  وک ؟ بابـسا  ار  هدنخ  مراد ، هجو  دـص  ار  هیرگنکم  مراکنإ  چـیه  مدـنخب  رو  میرگب  رگ 

گنت هب  نآ  زا  هنیدم  لها  هک  دیسر  ياهبترم  هب  وا  هیرگ  يدیلان و  هب  لد  زوس  هب  يدرک و  هیرگ  زور  بش و  هکلب  دیدن  نادنخ  ردپ  تافو 
شوماخ زور  هب  نک و  هیرگ  بش  هب  ای  دشاب  یـشمارآ  مه  ار  ام  ات  ریگمارآ ، بش  هب  نک و  هیرگ  زور  هب  یفطـصم  رتخد  يا  دنتفگ  هدـمآ 

. یتسیرگب یتساوخ  هچنادنچ  یتفر و  ادهش  رباقم  هب  اهبش  نآ  زا  دعب  همطاف  دوب و  یشیاسآ  ار  ام  ات  شاب 
: دناهدوب نت  جنپ  ملاع  رد  ناگدنیرگ  هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  و 

زا ام  تیب  لها  زا  نت  ود  دناهدوب و  ناربمغیپ  زا  نت  هس  هتسیرگن  ناشیا  زا  هدایز  یسک  هک 
ص:176  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دش ادیپ  يو  هراسخر  رد  دور  ایوگ  هک  تسیرگب  نادنچ  تشهب  قارف  رد  هک  مدآ  لّوا  ءایبنا 
همه هچنانچ  یتسیرگ  زور  بش و  نادنز  رد  هک  فسوی  موس  دش . دیفس  شمشچ  هک  درک  هیرگ  نادنچ  فسوی  قارف  رد  هک  بوقعی  مود 
يارب هدحیلع  هفرغ  ات  دومرف  ماغیپ  اخیلز  دراد  هجنر  دوخ  هیرگ  زا  ار  ام  مالغ  نیا  هک  دنداتـسرف  ماغیپ  اخیلز  هب  هدمآ  گنت  هب  نادنز  لها 

. دیسریمن ناینادنز  هب  وا  زاوآ  تسیرگیم و  اجنآ  ات  دندرک  بیترت  يو 
کئاکبب انتیذآ  دقل  همطاف  يا  هک  دندرک  ماغیپ  يو  هب  هنیدم  لها  هک  تسیرگب  نادـنچ  ردـپ  قارف  رد  هک  دوب  همطاف  یکی  تیب  لها  زا  اّما 

. تسیرگیم تفریم و  ادهش  رباقم  هب  نآ  زا  دعب  ارذع  لوتب  ترضح  دوخ ، هیرگ  يرایسب  هب  یناسریم  جنر  ار  ام  هک  یتسردب 
شیپ ماعط  راب  چیه  تسیز و  هب  لاس  لهچ  البرک  هعقاو  زا  دعب  هک  دوب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  مود 
يزور مان  حلفم  دوب  یمالغ  ار  ترـضح  نآ  يدش و  هقرغ  شکرابم  مشچ  بآ  زا  ماعط  نآ  هک  یتسیرگ  نادنچ  هک  رگم  يدـندرواین  يو 

زا مشیدـنایمرب  هاگره  منک ؟ هچ  حـلفم  يا  هک  دومرف  يوش  كاله  هیرگ  زا  هک  مسرتیم  یئرگیم  دـنچ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  يو  اـب 
دندرک دیهـش  نـم  روـضح  رد  ار  ناتــسود  زا  یهورگ  ناـشیوخ و  زا  یتعاـمج  میاـهومع و  مـناردارب و  اـب  ار  مردـپ  هـک  ـالبرک  يارحص 

. دشابن نآ  هدهاشم  تقاط  ار  يدحا  چیه  میرگب  تسنم  لد  رد  هک  یهودنا  ردق  هب  رگا  مراد و  هاگن  هیرگ  زا  ار  دوخ  مناوتیمن 
یتسیرگب نت  هب  نت  نم  مغ  زا  یهام  غرمیتسیرگب و  نم  مشچ  نم  شزوس  ردق  هب  رگ 

یتسیرگب نتشیوخ  رب  نتشیوخ  کی  ره  هب  اتارم  شیر  لد  یتسیاب  هدید  نارازه  دص 
یتسیرگب نم  لاح  رب  نم  لاح  يدب  اتنونک  یتسیاب  رادیب  نم  تخب  ياهدید 

هس یلوق  هب  مین و  هام و  ود  نوچ  : » هک دناهدروآ  یتسیرگب  نمرها  مه  يرپ  مه  نامیلس  مهيدش  مگ  نامیلـس  زا  رگ  هدشمگ  نم  زا  هچنآ 
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یملا یجنر و  چیه  ار  همطاف  تشذگب  تایحتلا  لمکا  تاولّصلا و  لضفا  هیلع  تانئاک  دیس  تافو  زا  هام  شـش  یتیاور  هب  زور و  جنپ  هام و 
ار همطاف  دمآرد  هرجح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  يزور  كدف  رد  ناشیا  فّرـصت  یلع و  رب  باحـصا  مّدقت  ردـپ و  قارف  مغ  زج  دوبن 

ات هدوب  هدرک  ریمخ  درآ  يردق  هک  دید 
ص:177  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هیلع یلع  درکیم  دوخ  رادقمیلاع  راوگرزب  داجما  دالوا  هماج  نتسش  زاس  دیوشب و  نادنزرف  رـس  ات  تخاسیم  رت  لگ  يرادقم  دزپ و  نان 
يا ییحی و  ود  هّبح  ود  يا  نامزلا و  رخآ  هموصعم  يا  و  ناـهج ! ود  همودـخم  يا  تفگ : ّریحت  يور  زا  هدـش  بّجعتم  لاـح  نآ  زا  مالـسلا 
ردام ياهّیسنا ، ياروح  يا  هّیـضرم و  يارهز  يا  لامک ، لیمکت و  ملاع  هیـسآ  يا  لالج و  سیدقت و  هرجح  سیقلب  يا  یـسیع و  ود  میرم 

و لوسر ! هاگهولج  هراتـس  يا  لوبق و  هار  هراّیـس  يا  زازعا و  هلجح  نوتاخ  يا  زاهج و  مک  سورع  يا  موصعم  کی  رتخد  يا  مولظم و  ود 
(. هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم تعاضب  يا  دمحا و  هعضب  يا 

یهّنلا فدص  یف  ءاضیبلا  ةرّدلا  ویلعلا  قفا  یف  ءارهزلا  ةرهز  ای 
نیبج نشور  هرهز  تیالو ، جرب  رد  وت  يوزورفملاع  رهوگ  تّوبن  جرد  ّرد  وت  يا 

نیرب خرچ  رس  رب  دراد  ياج  عّفرت  زاتتّفع  دهم  هک  یناث ، میرم  تعفر  هب  يا 
نیع فرّطلا  تارصاق  هانپ  تهاج  هیاسردق  يور  زا  تسه  هک  تمصع  هضور  لاهن  يا 

نیتملا لبح  ار  سودرف  نشلگ  نایروحهدمآ  تراعش  تمصع  رجعم  زا  ياهشیر 
کی رد  هک  ماهدرکن  هدهاشم  وت  زا  زگره  تّدـم  نیا  رد  نیلـسرملا  ریخ  مشچ  رون  نیطبـس و  ردامهمطاف  يا  یفطـصم  تیب  لها  غارچ  يا 

؟ تستمکح هچ  نیا  رد  یئامنیم  لاغتشا  راک  هس  هب  هک  منیبیم  زورما  یشاب  هتفرگ  شیپ  ایند  راک  ود  زور 
يا یتف و  هصرع ال  راوسهش  يا  یتا و  له  هروس  رادجات  يا  تفگ  دیراب و  هب  هدید  زا  تاربع  تارطق  دومن  عامتـسا  نخـس  نیا  هک  همطاف 

يا تقیقح  هّجل  یتشک  يا  تعیرش و  هشیب  ریش  رادزار  يا  و  افص ، هّلح  زارط  يا  ینوراه و  هبترم  ثراو  يا  و  ینولس »  » ربنم بیطخ 
ص:178  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. بلاغلا هّللا  دسا  بقل  هتخاون  يا  بلاط و  وبا  غاب  هفوکش 
هاداع نم  داع  زوسودع  يوهالاو  نم  لاو  زاس  ّیلو  يا 

لیوأت همان  جنگ  نزاخلیزنت  همان  شقن  بتاک 
زور دـمآرد  قارف  تبون  دـمآ و  رـس  هب  لاـصو  تلود  کـنیب » ینیب و  قارف  اذـه   » نسح نیـسح و  رهوج  ندـعمنمز  نیمز و  رتهب  رتـهم و 

. دومن يور  ترجاهم  بش  دیسر  رخآ  هب  تلصاوم 
زورما تسقاّفتا  قارف ، درد  ابزورما  تسقارتفا ، عادو و  ماگنه 

ره هداتـسیا و  يدنلب  رب  مدید  باوخ  هب  ار  مردپ  بشید  یلع  يا  زورما  تسقارف  تبون  هک  رابنوخدنچ  کی  يدید  لصو ، لامج  هدـید  يا 
تفگ هتخادگ  منت  هتخوس و  ملد  وت  قارف  زا  هک  یئاجک  وت  هاتبأ ! ای  هک  مدیشکرب  دایرف  تسا  یـسک  رظتنم  یئوگ  هچنانچ  درگنیم  فرط 

دح زا  قارف  ناـمز  همطاـف  يا  وـت  رظتنم  هک  دوـمرف  یتـسیک ؟ رظتنم  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ  مربیم  راـظتنا  ماهداتـسیا و  اـجنیا  نم  همطاـف  يا 
هب یلفـس  قیاضم  زا  همیخ  ینکرب و  یندـب  قئالع  زا  لد  ینکـش و  مه  رد  نت  سفق  هک  تستقو  دیـسرب  تقاـط  وت  قوش  زا  ارم  تشذـگ و 

. يرآ یبقع  يازفترشع  ناتسوب  هب  ایند  دابآتنحم  نادنز  زا  يزور  ینز و  يولع  ملاع  ياضف 
تلود هب  هک  مراد  نآ  نم  ياّنمت  هراومه  مراد و  وت  ياـقل  يدـنموزرآ  زین  نم  ردـپ  يا  متفگ  موریمن  نم  یئاـین  وت  اـت  هک  اـیب  همطاـف  يا 
قایتشا مدمآرد و  باوخ  زا  نم  یشاب  نم  دزن  بش  ادرف  ات  همطاف ! يا  باتش  هب  یـسب  هک  دومرف  ص )  ) یفطـصم ترـضح  مسرب  وت  رادید 

هک ادرف  هک  مزپیم  نآ  يارب  زا  نان  درک  مهاوخ  تلحر  هدـنیآ  بش  لّوا  رد  ای  زور و  نیا  رخآ  رد  هک  منادیم  درک  هبلغ  نم  رب  ملاـع  نآ 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


دعب نم  نادنزرف  هماج  هک  منادن  هک  میوشیم  نآ  تهج  هب  نادنزرف  هماج  دننامن و  هنسرگ  نم  نادنزرف  یشاب  لوغـشم  نم  تبیـصم  هب  وت 
يور زا  رابغ  نم  زا  سپ  هک  تسین  مولعم  هک  منک  هناش  نادنزرف  رس  هک  مهاوخیم  دیوج ؟ هک  نم  نامیتی  لد  ياضر  و  دیوش ؟ هک  نم  زا 

زیبربنع زیوالد  ياهیوم  يدـیدب  رگا  ایآ  دوب  كانهودـنا  دنیـشن  ناشیا  يوم  يور و  رب  هک  يراـبغ  زا  همطاـف  دـناشفیب ؟ هک  ناـشیا  يوم  و 
هچ يدرک و  لّمحت  هنوگچ  هتشغآ  نوخ  رد  ناشیا  شوباتفآ  شکلد  ياهیور  هدولآكاخ و  هب  ناشیا 

ص:179  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
؟ یتشاد نآ  هدهاشم  تقاط  ناس 

البرک هاگهصرع  رد  همطاف  يدیدب  رگنیسح  نوخرپ  راسخر  هدولآدرگ و  يور 
بآ دینش  قارف  نخـس  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  اّما  الم  رب  يدنتـسیرگ  هب  نامـسآ  نانکاسوا  راز  ياههیرگ  زک  یتسیرگب  نانچنآ 

کنیا هدوسرفن  ترضح  نآ  تلحر  تحارج  زا  ماهدوساین و  رب  تردپ  قارف  غاد  زا  زونه  همطاف ! يا  تفگ  تخیر و  ورف  هدید  زا  ترـسح 
. دمآ دیدپ  غاد  نآ  يالاب  رب  رگید  یغاد  دیسر و  مه  وت  تقرافم  تبون 

دهن رگد  غاد  هدشان  کین  غاد  کیدهن  رگج  رب  ممغ  غاد  هنامز  مد  ره 
نیا رد  يدرک  ربص  تبیـصم  نآ  رد  یلع  يا  : » هک دومرف  همطاـف  دـهن  رتب  یغاد  دراذـگ و  ار  غاد  نآيرتهب  هب  ور  يردـق  دروآـک  غاد  ره 
هماج تفگیم و  نیا  رارقلا . راد  هب  رادـید  هدـعو  تسا و  هداتفا  هرامـش  هب  مسفن  هک  وشم  بیاغ  یناـمز  روآ و  شیپ  یئابیکـش  زین  تیزعت 

دـیرابیم و هدـید  زا  هودـنا  بآ  دیـشکیم و  رب  لد  زا  ترـسح  هآ  دومرفیم و  رظن  ناشیا  كرابم  هراسخر  رد  درکیم و  رت  ناـگدازهاش 
زا نیـسح  نسح و  و  دیـسر ؟ دهاوخ  اجک  هب  امـش  راک  ماجنارـس  و  تفر ؟ دهاوخ  هچ  امـش  اب  نم  زا  دـعب  هک  یمنادـب  یکـشاک  تفگیم 

دنتفر و هب  ناشیا  دینک  اعد  ار  دوخ  ردام  دیور و  عیقب  ناتسروگ  هب  ینامز  ردام  ناناج  يا  هک  دومرف  همطاف  دندمآرد  هیرگ  هب  ردام  نخس 
. اترسح او  هآ  تفگ  مالسلا  هیلع  یلع  تسا  عادو  تقو  هک  نیشنب  تفگ  ار  یلع  دز و  هیکت  رتسب  رب  همطاف 

حبذ اب  تستاواسم و  ماقم  رد  رمحا  توم  اب  نارای  عادو  يرآ  عاطقنا  مسر  ناـهج  دـتفرب ز  هک  بر  اـیعادو  شتآ  زا  دوشیم  باـبک  اـهلد 
نادنزرف نوچ  هک  زاس  اّیهم  یماعط  تفگ  دیبلط و  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  همطاف ، تسـشن و  هب  یلع  یـضترم  سپ  تازاوم  هبتر و  رد  ربکا 

ارم دنیآ و  نم  شیپ  هک  راذگم  دـنروخب و  ات  رب ، ناشیا  شیپ  ماعط  ناشنب و  عضوم  نالف  رد  دـنیآرد  هناخ  هب  نوچ  دـنیامن و  لوانت  دـنیایب 
دوب هدومرف  همطاف  هک  عضوم  نآ  رد  دمآزاب و  ناشیا  شیپ  ءامـسا  دندمایب  ناگدازهاش  دمآرب  ینامز  نوچ  اّما  دنیامن  هدهاشم  لاح  نیدـب 
ینعم هچ  نیا  میـشاب  هدروخ  ماعط  ردامیب  ام  هک  يدـید  زگره  ءامـسا  يا  هک  دـندومرف  ناگدازهاش  درک  رـضاح  ماعط  دـناشن و  ار  ناشیا 

ادج مه  زا  ار  ام  هک  دراد 
ص:180  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تـسین هدنراوگ  ماعط  ردامیب  ار  ام  ءامـسا  يا  دنتفگ : دینک  لوانت  ماعط  امـش  دراد  یلالم  كدنا  امـش  ردام  هک  تفگ  ءامـسا  يزاسیم ؟
يا تفگ  دید  ار  ناشیا  ردام  نوچ  هتسشن  وا  رس  ریز  رب  یلع  یـضترم  هدومرف و  هیکت  دندید  ار  يو  دندمآرد  ردام  هرجح  هب  دنتـساخرب و 

ناناج يا  هک  دومرف  یلع  یـضترم  دنراد  هضرع  زین  دـنیوگ و  زار  دوخ  يادـخ  اب  ات  تسرف  مردـپ  هضور  رـس  هب  ار  ناشیا  نامز  کی  یلع 
یلع يا  هک  دومرف  همطاف  سپ  دنتفر  نوریب  ناشیا  دیاسایب  یمد  ات  تسا  روجنر  امـش  ردام  هک  دیور  شیوخ  ّدج  ترایز  هب  ياهظحل  ردـپ 

. هدنامن نادنچ  مرمع  زا  هک  ریگ  رانک  رد  مرس  ریگ و  رارق  یتعاس 
نیا ندینـش  تّوق  ارم  همطاف  يا  هک  دومرف  یلع  یـضترم  نیا  تسا  سفن  رخآ  هک  راد  شـسفن  ساپنیا  تسا  سپزاب  سفن  ار  تمغ  رامیب 

هک هدز  شوج  لد  رد  یمغ  تفر و  دیابیم  ترورض  هب  هک  هدمآ  شیپ  یهار  یلع  يا  تفگ  همطاف  تسین  لاح  نیا  ندید  تقاط  لاقم و 
. نک شون  ماکان  هب  ارم  قارف  تبرش  نک و  شوگ  ارم  نخس  نیشنب و  یمد  تفگ  دیابیم  لاح  ره  هب 

يرادرب یمد  مشتآ  رس  زا  ایيرادرب  یمغ  ملد  زا  رگم  نیشنب 
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هدید همطاف  تفرگ  رانک  رد  همطاف  رس  تسـشن و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادرب  یمدق  شعادو  هب  ات  ناهدش  دهاوخ  مدع  رد  قارف  مناج ز 
هدید همطاف  درک  زاغآ  ندـیراب  همطاف  راسخر  رازلگ  رب  اههرطق  یلع  یـضترم  منرپ  هدـید  بالیـس  مغ و  ناراب  زا  هاگ  ات  درک  زارف  كرابم 

همطاف يراد ؟ ّتیـصو  هچ  ءاسنلا  ةدّیـس  ای  تفگ  یلع  تیزعت  ماـگنه  هن  تستّیـصو  تقو  یلع ! يا  تفگ  دـید  ناـیرگ  ار  یلع  درک و  زاـب 
: مراد ّتیصو  راهچ  یلع  يا  هک  دومرف 

یئامرف وفع  ار  نآ  دشاب  هتسشن  وت  رطاع  رطاخ  رب  یلالم  رابغ  هک  هدش  رداص  يریصقت  تروص  وت  ترضح  هب  تبسن  نم  زا  رگا  هکنآ  لّوا 
وت دوش  لد  رازآ  بجوم  هک  دـشاب  هتفای  رودـص  يزیچ  وت  زا  لعف  لوق و  هب  زگره  تدـم  نیا  رد  هک  اشاح  تفگ  یلع  ینک  لـح  هب  ارم  و 
لگ تفـص  رب  راک و  افج  هن  ماهتفای  رادافو  ار  وت  نم و  راگزور  تفآ  هن  ياهدوب  نم  راسگمغ  نم و  رازآ  لد  هن  ياهدوب  نم  رادلد  هشیمه 

«. راخ تکوش  رب  هن  ماهدید 
يراذگن ورف  ارم  ناگشوگرگج  بناج  يراد و  زیزع  ارم  نادنزرف  : » هک تسنآ  مود  ّتیصو 

ص:181  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
«. يریذپ رد  دوش  رداص  ناشیا  زا  هک  یخاتسگ  رذع  يریگن و  ناشیا  رس  زا  تقفش  تسد 

مشچ زین  گرم  نیح  رد  هداتفین  نم  يالاب  دق و  رب  رظن  ار  هناگیب  چیه  تایح  لاح  رد  هچنانچ  ات  ینک  نفد  بش  هب  ارم  هکنآ  مّوس  ّتیـصو 
«. دتفین نم  هزانج  رب  یسک 

زا ماکان  هب  الاح  ياهدوب و  نم  ماش  حبـص و  تاقوا  سنوم  ماهتـشاد و  ماود  سنأ  وت  اب  نم  هک  يریگنزاب  نم  ترایز  زا  ياپ  هکنآ  مراهچ :
. منامیم رود  وت 

شداهن زا  دایرف  دینش  نانخس  نیا  هک  ع )  ) یلع یـضترم  يرود  دنیزگ  وت  زا  راک  هب  هک  دشاب  هک  دوخيروجهم  وت  خر  زا  ارم  ماکان  هب  يا 
. دیناسر ءادأ  هب  لاقم  نیا  نومضم  لاح  ناسل  هب  دمآرب و 

دبلطیم ياهناخ  قارف  يوک  رددبلطیم  ياهنارک  ام  رادلد ز 
وت اّما  میامن  مایق  وت  ياهتّیـصو  هب  هک  مدرک  لوبق  همطاف  يا  تفگ : یلع  هاگنآ  دبلطیم  ياهناشن  ام  هنیـس  زودزادنایم  رجه  نامک  يریت ز 

: تفگ تستّیصو ؟ هچ  تفگ  همطاف  ونشب  ارم  يایاصو  يامرف و  یمرک  مه 
ار هدیشک  نارجه  هدید  قارف  نم  مالس  یسرب  تردپ  هضور  هب  نوج  مود  يامرف  وفع  دشاب  هدش  عقاو  يریصقت  تمدخ  رد  رگا  هکنآ  لوا 

هدینشن ینخس  ماهدیدن و  يزیچ  وت  زا  تلصاوم  تدم ، نیا  رد  هک  اّقح  دومرف  همطاف  يامرفن  تیاکش  ترضح  نادب  نم  زا  موس  یناسر  هب 
. ماهدرک هدهاشم  لاعف ، فطل  لاقم و  نسح  تّوتف و  يدرمناوج و  تّورم و  یمدرم و  همه  هکلب  دشاب  تیاکش  بجوم  هک 

هگان کی  هب  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد  ناشیا  یمدآ  کی  رد  فطل  نیدـنچ  دوب  دـناوت  نوچیمدرم  نیع  شیوخ  مشچ  وچ  اپ  ات  رـس  يا ز 
هب هرجح  رد  ادخ  لوسر  ملع  هنیدم  رد  يا  ردـپ  يا  دـنتفگیم  نیـسح  نسح و  دـمآرب و  هرجح  رد  زا  هاتبیـصم  او  هلان  هالیو و  او  شورخ 
رد تساخرب و  یـضترم  یلع  مینکب  یعادو  مینیبب و  دوخ  ردام  نیـسپزاب  رادـید  ات  رآ  هناخ  رد  ار  ام  راوگرزب  ردـپ  يا  ياشگب و  اـم  يور 
ایند زا  تقو  نیا  رد  امش  ردام  هک  دیتسناد  هچ  امش  ردپ  ناناج  تفگ  دومن و  رایـسب  شزاون  تفرگرب و  رد  ار  ناگدازهاش  درک و  زاب  هناخ 

هب هک  نیمه  دیور  دوخ  ّدج  هضور  هب  هک  يدومرف  نابرهم  ردپ  يا  دنتفگ  تفر  دهاوخب 
ص:182  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دندمآ و ارهز  همطاف  نامیتی  دـیوگیم : لیلخ  میهاربا  کنیا  هک  میدینـش  يزاوآ  دیـسر و  ام  شوگ  هب  یـشورخ  میدیـسر  هضور  کیدزن 
دندمآ ام  ناگشوگرگج  دیامرفیم : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) بیبح دّمحم  کنیا  دندمآ  ادرف  ناعیفـش  هک  دیوگیم  حیبذ  لیعامـسا  کنیا 

رادید ات  دیدرگزاب  نم ! ناگدید  رون  يا  نم و  نادنزرف  يا  هک  دمآ  زاوآ  ترـضح  نآ  دقرم  زا  میدرک  مالـس  میدمآرد و  هضور  هب  نوچ 
نآ رد  ار  دوخ  سپ  میدمایب  میتشگزاب و  ام  دنهارمه  ءایبنأ  عیمج  میاهدمآ و  امش  ردام  لابقتـسا  هب  ام  هک  دیبای  رد  ار  دوخ  ردام  نیـسپزاب 
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دـندیلانیم و ماـمت  يراز  هب  دـندیطلغیم و  نیمز  رد  دـنداتفا و  يو  ياـپ  تسد و  رد  تشاد و  هیکت  همطاـف  ترـضح  هک  دـندنکفا  هناـخ 
هلاوح ياهرهب  دوخ  رابرکش  راتفگ  زا  زانب و  رظن  کی  هب  ار  دوخ  نامیتی  نک  زاغآ  نخس  ام  اب  نک و  زاب  كرابم  مشچ  ردام ! يا  دنتفگیم 

. زاس ناشیا 
هدید دیـسر  همطاف  شوگ  هب  ناشیا  زاوآ  نوچ  تخادـگ  هب  ام  رگج  ترجه ، هک ز  وگ  ینخـستخاس  نوخ  ار  ام  لد  قارف  هک  نک  يرظن 

اجک هب  امـش  لاح  نم  زا  دـعب  هک  منادـن  ردام  نامولظم  يا  و  ردام ! ناناج  يا  تفگ  تفرگ و  رب  رد  ار  ناشیا  داـشگب و  تسد  درک و  زاـب 
یـضترم هب  هراب  رگید  ار  همه  درپس و  ناردارب  هب  دیبلط و  ار  نارتخد  سپ  دیـسر ؟ دهاوخ  اهافج  هچ  امـش  هب  نانمـشد  زا  دیـسر و  دهاوخ 

. درک شرافس  یلع 
ار هملـس  ّما  همطاف  دنتفر و  هب  ناشیا  دیور  مردـپ  هضور  هب  رگید  راب  امـش  هک  دومرف  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  هک  تسا  نآ  یتیاور  رد  و 
هک مدوب  هدیدن  زگره  هک  دومرف  یلسغ  همطاف  مداد و  بیترت  بآ  هک  دیوگ  هملـس  ّما  منک  لسغ  ات  زاس  اّیهم  نم  يارب  یبآ  تفگ  دیبلط و 

نانچنآ هنب  هناخ  نایم  رد  ارم  شارف  هک  دومرف  هگنآ  دیشوپ  رد  مدروایب  روایب  ارم  كاپ  ياهماج  تفگ  سپ  دنک  لسغ  یبوخ  نادب  یـسک 
داهن تسار  هراسخر  ریز  رد  كراـبم  تسد  هلبق و  هب  يور  دـیبسخ  تسار  يولهپ  رب  تفرگ و  هیکت  شارف  رب  دـمایب و  ترـضح  نآ  مدرک 

دوب و ضیرم  هک  یتقو  رد  دـمآ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) مردـپ دزن  لـیئربج  يزور  ءامـسا  يا  تفگ  دـیبلط و  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  سپ 
تفگ داد و  نم  هب  شخب  ود  تشادرب و  دوخ  شخب  کی  درک و  شخب  هس  هب  ار  نآ  مردپ  دروایب و  طونح  تهج  هب  تشهب  روفاک  يردق 

لهچ رادرب  ار  نآ  تسا  هداهن  عضوم  نالف  رد  روفاک  نآ  ءامسا  يا  یلع  نآ  زا  یکی  تسوت و  نآ  زا  شخب  کی 
ص:183  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

لمع هدومرف  بجوم  هب  ءامـسا  زاس  طوبـضم  تسیلع  نآ  زا  هک  یقاب  زاس و  طونح  نادـب  ارم  تسا  نم  شخب  هک  لاقثم  تسیب  تسلاقثم ،
لد رد  هک  يدـیما  میوگ و  زار  دوخ  يادـخ  اب  ینامز  كدـنا  ات  راذـگب  اهنت  ارم  ور و  نوریب  ءامـسا  يا  هک  دومرف  همطاـف  هراـب  رگید  درک 

دیرگیم همطاف  هک  دید  دمآرد  هناخ  هب  دینش  همطاف  هیرگ  زاوآ  درب  راظتنا  یتعاس  دمآ و  نوریب  ءامسا  میوگزاب  تاجاحلا  یـضاق  اب  مراد 
رادید هب  هک  یقوش  هب  یفطـصم و  مردپ  تمرح  هب  ادنوادخ ! تفگیم  متـشاد  ارف  شوگ  دیوگ  ءامـسا  دنکیم  تاجانم  هناحبـس  قح  اب  و 

دنهاوـخ نم  تبیـصم  رد  هک  نیـسح  نسح و  لد  زوـس  هب  درازیم و  دـلانیم و  نم  تقراـفم  رد  هک  یـضترم  یلع  لد  درد  هب  دراد و  نم 
زا نک و  تمحر  مردپ  تّمأ  ناراکهانگ  رب  هک  تشاذگ  دنهاوخن  یقاب  هقیقد  چـیه  نم  متام  رد  هک  نم  هدیـسران  نارتخد  عزف  هب  تشاد و 

اهنت ارم  هک  متفگن  ار  وت  تفگ  دید  ار  ءامسا  تسیرگنزاب  همطاف  درک  هبلغ  ءامسا  رب  هیرگ  ّلحم  نیا  رد  رذگرد ! هراچیب  نایصاع  هانگ  رس 
هب متفر و  دوخ  راگدرورپ  دزن  نم  هک  نادب  ّالإ  اهبف و  مدرک  تباجا  رگا  ناوخب  ارم  تعاس  کی  زا  دعب  شاب و  رظتنم  نوریب و  ورب  يراذگب 

باوج چیه  لوسرلا ! نیع  ةّرق  ای  هک  داد  زاوآ  هاگنآ  درب  راظتنا  ینامز  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  ءامـسا  سپ  متـشگ  قحلم  دوخ  راوگرزب  ردـپ 
انع هرجح  هک  دید  دیشکرد  شکرابم  يور  زا  هماج  دمآرد و  دینشن  تباجا  يادن  یفطصملا  ۀنبا  ای  ءاسنلا  ةدّیس  ای  تفگ  هراب  رگید  دماین 

لاصو برق و  داـبآتهزن  هب  لـالک  تشحو و  اـب  قیـضم  نیا  زا  هّجوت  هجو  هدرک و  لاـقتنا  اـقل  سودرف  هضور  اـقب و  هلجح  هب  اـنف  هبلک  و 
مالـس و نم  زا  یـسر  تردپ  هضور  هب  نوچ  ارذع ! لوتب  يا  تفگیم  هداهن  شکرابم  ياپ  فک  رب  يور  هداتفارد و  ياپ  زا  ءامـسا  هدروآ 
هدرک و تسد  دـنامن  لّمحت  ار  ءامـسا  تسنوچ ؟ ام  ردام  ءامـسا  يا  دـنتفگ  دـندمآرد و  رد  زا  نیـسح  نسح و  لحم  نیا  رد  ناـسرب  زاـین 

اجنآ هباحص  فارشأ  اب  یلع  یضترم  دنداهن  دجسم  هب  يور  نایرگ  نایرگ  دنتفای  فوقو  لاح ، تروص  زا  ناگدازهاش  دیشک  رس  زا  هعنقم 
ناریح هباحص  دش  شوه  هب  یلع  یضترم  دنیرگیم  ردام  توف  رب  هک  تسناد  دیـسر  ترـضح  نآ  شوگ  هب  نیطبـس  هیرگ  زاوآ  نوچ  دوب 

ار امش  ناگدازمودخم  يا  هک  دندمآزاب  نیسح  نسح و  شیپ  دمآ و  شوه  هب  ات  دندناشفا  ریما  كرابم  يور  هب  بآ  دندمایب و  هدش 
ص:184  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

؟ میلانن هچ  يارب  مییرگن و  هنوگچ  دنتفگ  دییرگیم ؟ ارچ  دوشیم و  هچ 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


لوتب ارهز و  هرهز  زیزع  ناج  ناـبزیم  تقو  نیا  رد  میئوگ ؟ هک  هب  دوخ  لاـح  تسب  ورف  قطنمیئوج  هچ  هب  ار  تسود  تسد ، زا  دـش  هب  لد 
یِعِجْرا هبذاج  هب  شراوگرزب  حور  جدوه  دومرف و  « 1  » ِمالَّسلا ِراد  یلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو  يارس  توعد  لیم  شفیرـش  بلاق  هناخنامهم  زا  ارذع 

هب نیّیلع  یلعا  عماجم  نانطوتم  هروصقم  نیرب و  سدـق  عماوص  نانکاس  هرومعم  هب  « 3 * » ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  هارهاش  زا  « 2  » ِکِّبَر یلِإ 
. تسویپ نیلسرملا  دّیس  ترضح  تمدخ 

. رای رب  رای  تفر و  تسود  رب  تسود 
ترضح دندرک و  هزات  ار  تلاسر  ترضح  تبیصم  دندروآ و  ياج  هب  يراز  هیرگ و  مسارم  هتفای  فوقو  لاح  تروص  زا  رادمان  باحـصا 

ود نایم  ار  یعامتجا  ره  ینعی  ۀـقرف  نیلیلخ  نم  عامتجا  ّلکل  هلمج : نآ  زا  تسیتاـیبا  ترـضح  نآ  هیثرم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم 
يالب ریغ  هب  دـشاب  هک  یئالب  ره  لیلق و  قارفلا  نود  يذـّلا  لک  و  يو . اب  يرجه  راـخ  ار  یلـصو  لـگ  ره  تسا و  یپ  رد  یقارتفا  تسود ،

زا دـعب  ار  همطاف  نم  ندرک  مگ  هک  یتسردـب  دـمحا  دـعب  امطاف  يداقتفا  نإ  و  یکی . رازه  زا  تقرافم  تّدـش  تبـسن  هب  تسکدـنا و  قارف 
چیه تسین و  ملاع  رد  مئاد  تسود  هک  نآ  رب  تسا  رهاب  تمالع  رهاظ و  لـیلد  لـیلخ  مودـی  ـال  نأ  یلع  لـیلد  تلاـسر . ترـضح  نارجه 

تبحاصم هتشر  تقرافم  غیت  هب  هتسویپ  هک  تسنآ  رادیاپان  هنامز  تریس  راّدغ و  راگزور  تداع  هکلب  هن  مئاق  تمایق  مایق  ات  تبحص  هدعاق 
. دهن هنیرید  نابحاصم  نارای و  یمیدق و  ناتسود  رگج  رب  قارف  غاد  دهد و  عاطقنا  یعمج 

يرای يرای ز  ادج  دنادرگ  هکيراک  تسین  دوخ  نیا  زا  ریغ  ار  کلف 
كرابم هام  موس  هبنـش  هس  بش  ترـضح  نآ  تافو  تیب  لها  تیاور  هب  زاس و  دنک  يرود  همغن  مد  نامهزاوآ  مه  دنیب  ناتـسود  اج  ره  هب 

. تسنوفدم هضور  رد  و  هرجهلا . نم  رشع  يدحإ  هنس  ناضمر 
______________________________

.25 هیآ : سنوی ، هروس  (- 1)
.28 هیآ : رجفلا ، هروس  (- 2)

.185 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 3)
ص:185  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تداهش ماگنه  ات  تدالو  نامز  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع یضترم  تالاح  رابخا و  زا  یضعب  رد  مجنپ  باب 

هراشا

رتشیب نآ  زا  يو  لیاضف  لیامـش و  و  رـشع ، انثا  هّمئا  زا  تسلّوا ، ماـما  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  هدروآ  ةّوبنلا  دـهاوش  رد 
«. درک ناوت  نآ  ياصقتسا  نایب  ریرحت  نابز و  ریرقت  هب  هک  تسا 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  هک  تسا  هدیسرن  ام  هب  لئاضف  ردق  نآ  مارک  هباحص  زا  کی  چیه  زا  : » هک هدومرف  هّللا ) همحر   ) لبنح دمحا  ماما 
( هّللا همحر   ) دیفم خیش  و  بجر ، هام  مهدزیس  هعمج  زور  لاس  یس  هب  لیفلا  ماع  زا  دعب  هدوب  هّکم  رد  ترـضح  نآ  تدالو  تسا ، هدیـسر 

نآ یناف  عاـتم  یند و  ياـیند  رب  تشپ  تداـهز ، يوقت و  ددـم  هب  هدروآ و  تداـبع  بارحم  هب  هجوت  يور  دوب  يدرم  نمی  رد  : » هک هدروآ 
هدرک

لاس دون  دص و  روهشم ، نمی  دهاز  هب  و  ماقیـشلا ، بیعد  نب  مرثم  يو  مان  هتفهن  یجنگ  نوچ  قلخ ، مشچ  زهتفرگ  یجنک  هتفر و  یهوک  هب 
: تفگ دوخ  تاجانم  رد  یتقو  هتشگن ، لولم  روفن و  تدابع  تعاط و  زا  تدم  نیا  رد  هتشذگ و  وا  رمع  زا 

فده هب  يو  يایریب  ياعد  ریت  يامنب  نم  هب  ار  یسک  دوخ  مرتحم  مرح  ناگرزب  زا  یهلا 
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ص:186  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رد و  دیـسرپ ، هب  درک و  میظعت  دـید  ار  يو  نوچ  مرثم  دومن ، هّجوت  يو  تراـیز  هب  دوب  هتفر  نمی  رفـس  هب  هک  بلاـط  وبا  و  دیـسر ، تباـجا 

، هّکم زا  تفگ : هماهت ؟ مادک  زا  تفگ : هماهت ، زا  مايدرم  نم  تفگ  یئاجک ؟ زا  یتسیک و  وت  هک  درک  راسفتسا  هگنآ  دناشن ، دوخ  يولهپ 
هک هّلل  دمحلا  تفگ : و  دیـسوب ، هب  بلاط  وبا  يور  رـس و  تساخرب و  هراب  رگید  دهاز ، مشاه  ینب  زا  تفگ : هلیبق ؟ مادـک  زا  دیـسرپ  رگید 

؟ تسیچ وت  ماـن  تفگ  سپ  دومن ، نم  هب  ار  دوخ  فیرـش  مرح  نارواـجم  زا  یکی  اـت  دادـن  گرم  ارم  درکن و  در  نم  ياـعد  هناحبـس  ّقـح 
: تفگ

یکی دشاب  هریبن  ود  ار  بلطملا  دبع  هک  ماهدناوخ  نینچ  تفگ : دهاز  ّبلطملا ، دـبع  تفگ : تسا ؟ هدوب  هچ  تردـپ  مان  تفگ : بلاط ، وبا 
يا ددرگ ، دلوتم  ادخ  ّیلو  دوش  هلاسیـس  ادخ  ّیبن  نوچ  و  دوب ، بلاط  وبا  وا  ردپ  ادخ  ّیلو  يرگید  دشاب و  هّللا  دـبع  وا  ردـپ  ادـخ و  ّیبن 
وبا يا  تفگ : هتـشذگ ، يو  رمع  زا  لاس  هن  تسیب و  و  هدـش ، دـّلوتم  ص )  ) دّـمحم يرآ  تفگ : تسا ؟ هدـمآ  دوجو  هب  یبن  نآ  بلاط  وبا 
هّکم هب  نوچ  بلاط  وبا  يا  دـشاب . نانمؤم  ياوشیپ  نایقّتم و  ماما  هک  دـیآ  نوریب  وت  بلـص  زا  يدـنزرف  لاسما  هک  ار  وت  داب  تراشب  بلاـط 

يو زا  زج  هب  تسا و  یکی  يادـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ  و  دـناسریم ، رایـسب  يزاـین  ار  وـت  مرثـم  هک  يوـگب  ار  دوـخ  هداز  ردارب  یـسرزاب 
تسود و هک  ریپ  نآ  وگب : ناسرب و  نم  مالـس  مه  ار  وا  ددرگ  ّدلوتم  ترـسپ  نوچ  و  قح ، هب  یئوا ، لوسر  يدّمحم  هک  وت  تسین  یئادـخ 

تّوبن متاخ  وا  دوش و  راکـشآ  تیالو  وت  هب  ددرگ و  مامت  تّوبن  ترـضح  نآ  هب  يربمغیپ ، ّیـصو  وت  هک  تسا : هتفگ  نینچ  دوب  وت  راداوه 
نم هب  ادیوه  لیلد  نشور و  ناهرب  رگم  مبایرد  هچ  هب  یئوگیم  وت  هچنآ  تقیقح  نم  خیش ! يا  تفگ : بلاط  وبا  تیالو . حتاف  وت  و  دشاب ،

. دیامن يور  نم  نخس  یتسار  عضوم  نیمه  رد  ار  وت  و  دیامرف ، تباجا  هک  مهاوخ  رد  يادخ  زا  ات  یهاوخ  هچ  تفگ : مرثم  یئامن ؟
دهاز یهد ، هزات  رانا  کـشخ  تخرد  نیا  زا  ارم  هک  مهاوخ  تفگ : هدـش ، کـشخ  راـغ  نآ  رد  رب  دوب  راـنا  یتخرد  درک  هاـگن  بلاـط  وبا 

هب لاـحلا  یف  هد ، راـنا  تخرد  نیا  زا  ار  اـم  متفگ ، تسار  متفگ  وـت  یلو  یبـن و  ّرـس  زا  هچنآ  رگا  یهلا  تفگ : تشادرب و  اـعد  هـب  تـسد 
رانا ود  دش و  ادیپ  وا  رب  رانلگ  دروآ و  دیدپ  گرب  و  دش ، زبس  تخرد  نآ  لالجلا  وذ  ترضح  تردق 

ص:187  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ینامر لعل  نوچ  نآ  ياههناد  دنتفاکشب  نوچ  داهن و  بلاط  وبا  شیپ  هدرک و  زاب  ار  اهرانا  دهاز  تشگ ، هتخپ  مد  رد  مه  تسب و  هب  فیطل 

داش بلاط  وبا  هّصقلا  دوب ، نآ  زا  ریما  يور  یخرس  درک و  تیارس  هفطن  هب  نآ  گنر  دومن . لوانت  نآ  زا  دنچ  ياهناد  بلاط  وبا  دوب ، خرس 
تّدم نوچ  دش و  لقتنم  دـسا  تنب  همطاف  محر  هب  يو  بلـص  زا  یلع  هفطن  دیـسر  هّکم  هب  نوچ  دـمآ و  نوریب  دـهاز  سلجم  زا  نادـنخ  و 

یلص  ) لوسر ترضح  مراهچ ، طوش  رد  تشگ  رهاظ  نم  رب  ضاخم  رثا  هک  مدوب  هناخ  فاوط  رد  هک  دنک  تیاور  همطاف  تشذگب ، لمح 
؟ تسا هدش  ّریغتم  تگنر  هک  تسا  هدوب  هچ  ار  وت  ردام  يا  تفگ : دید و  ارم  هلآ ) هیلع و  هّللا 

هدایز تدرد  هک  تسنآ  رگا  نک و  مامت  فاوط  تفگ  ین ، متفگ  يدرک ؟ مامت  فاوط  همطاف  يا  تفگ  مدـیناسر  ضرع  هب  لاـح  تروص 
. تسادخ ّرس  هک  ور  هبعک  هناخ  رد  ددرگ 

تیب رد  هب  يّزعلا  دبع  ینب  زا  یعمج  کلملا و  دبع  نب  ساّبع  اب  نم  تفگ  هک  دنکیم : لقن  بنعق  نب  دیزی  زا  یفطـصملا  ریاشب  باتک  رد 
فاوط هب  دوب  هتـشذگ  هام  هن  يو  لمح  زا  و  یلع ، هب  دوب  هلماح  هکنآ  لاح  دمآرد و  دجـسم  هب  دسا  تنب  همطاف  هک  میدوب  هتـسشن  مارحلا 
تمرح هب  هناخ  دنوادخ  يا  تفگ  دنامن ، دجـسم  زا  ندمآ  نوریب  لاجم  و  دش ، رهاظ  يو  رب  نداز  تمالع  قلط و  رثا  هاگان  دومن ، لاغتـشا 

هناخ نورد  هب  همطاف  دـش و  هدوشگ  هناخ  راوید  لاحلا  یف  مدـید  هک  دـیوگ : يوار  نادرگ ! ناسآ  نم  رب  ار  تدالو  نیا  هک  هناخ  نیا  یناب 
. تسا هتفرگ  تسد  هب  ار  یلع  دمآ  نوریب  مراهچ  زور  دشن ، رّسیم  میئآرد  هناخ  هب  هک  میتساوخ  ام  تشگ و  بیاغ  ام  مشچ  زا  تفر و 

« دشاب هدش  ّدلوتم  هبعک  هناخ  رد  يو  هک  هدوبن  فرش  نیا  ار  سک  چیه  یلع  زا  دعب  یلع و  زا  شیپ  هک  تسا : هدروآ  یتکانب  دواد  وبا  ماما 
: دناهتفگ ینعم  نیا  رد  و 
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دلوملا اهدیلو و  باط  تباطهّما و  مّظعملا  مرحلا  یف  هتدلو 
دوجو رد  هبعک  مرح  هنایم  دمآدوب  كاپ  زین  فدص  و  دوب ، كاپ  وچ  رهوگ 

هناخ هب  ار  يو  دـمآ  نوریب  مرح  زا  یلع  اب  نوچ  همطاف  دومن  اـههولج  ناـهج  ود  دّیـس  شود  ربمرج  ـال  تشاد  افـص  هبعک  ضیف  شبعک ز 
دنب زا  تسد  یلع  دنیب ، یلع  راسخر  هک  دهم  شیپ  ات  دمایب  هناریلد  بلاط  وبا  داد ، تراشب  ار  بلاط  وبا  داهن و  دهم  رد  هدروآ ،

ص:188  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دهن وا  ناهد  رد  ناتسپ  هک  تساوخ  ردام  هک  تسنآ  یتیاور  و  دیشارخ . هب  ار  ردپ  يور  : » دناهتفگ تفرگب و  ار  ردپ  تسد  دیشک و  نوریب 

. تخاس هدیشارخ  زین  ار  ردام  يور  تشاذگن و 
« دـسأ  » دوخ ردـپ  مان  هب  ار  وا  تفگ  دـنامیم ، ریـش  هجنپ  هب  تسار  وا  هجنپ  هک  ياهداهن ؟ مان  هچ  ار  رـسپ  نیا  همطاف ! يا  تفگ : بلاط  وبا 
هب تسب و  ورف  ار  وا  تسد  همطاف  سپ  دوب ، شیرق  لئابق  عماج  هک  ّیـصق  مان  هب  مدرک  مان  دـیز  ار  وا  نم  تفگ  بلاـط  وبا  ماهدرک . هیمـست 

ترضح هب  ع )  ) یلع تدالو  ربخ  نوچ  اّما  هدرک  نوریب  اهتسد  هتخیسگ و  هراوهگ  ياهدنب  هک  دید  تسیرگنزاب  نوچ  دش ، لوغشم  یّمهم 
ترـضح دسا ، ردام  هداهن و  مان  دیز  ردپ  هک  دـندیناسر  ضرع  هب  دـناهداهن ؟ مان  هچ  ار  يو  دیـسرپ  دیـسر  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر

یفتاه زا  نم  هک  ادـخ  هب  تفگ  دینـش  نخـس  نیا  هک  همطاف  داهن ، دـیابیم  تّمه  یلاع  ّیلع »  » شـشوخ ماـن  هک  دومرف : هیلع  هّللا  تاولص 
قاّفتا هب  تفریم ، هلداجم  يو  هیمـست  رد  ار  ردام  ردپ و  هک  تسه  یتیاور  و  مدرکیم ، ناهنپ  نم  اّما  هن ، یلع  ار  شمان  تفگ  هک  مدـینش 

. تسنیا شتیب  کی  هک  دناوخ  يزجر  درک و  نامسآ  هب  يور  همطاف  دندمآ  مرح  رد  هب  یبش 
يزجر هناـخ  ماـب  زا  كدوک ، نیا  ماـن  رد  یهاوخ  هچنآ  نک  مکح  یهلا  ینعی  یبّـصلا ؟ اذ  مسا  نم  يرت  اذ  امّیـضرملا  کـمکحب  اـنل  نّیب 

. دوب نیا  شتیب  کی  دناوخیم  ناشیا  باوج  رد  یسک  هک  دندونش 
. دنداد رارق  مان  نیا  رب  سپ  ّیلعلا  نم  ّقتشا  ّیلعیّلع  خماش  نم  همساف 

بلاط وبا  هناخ  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر هک  دـناهدروآ : مان  نیا  تسناج  تحار  و  لد ، مارآمان  نیا  تسا ، نابز  بیز  نهد و  ماک 
، تسا تلصخ  ریـش  دنزرف  نیا  هک  ورم  هراوهگ  کیدزن  ریلد ! دنزرف  يا  تفگ : دسا  تنب  همطاف  دنیب ، هب  ار  یلع  ات  دش  دهم  کیدزن  هدمآ 

زگره نم  اب  یلع  ردام ! يا  تفگ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع دّیس  دنک ، یتئرج  امش  هب  تبـسن  هک  ادابم  دیـشارخب  ارم  هرهچ  ردپ و  يور 
ترـضح نآ  ربنعم  يوسیگ  هحیار  نوچ  دوب  باوخ  رد  یلع  تسیرگن و  یلع  يور  رد  دـش و  دـهم  شیپارف  هاـگنآ  دربـن  شیپ  هویـش  نیا 

. دومن ادأ  لاقم  نیا  نومضم  لاح  نابز  هب  درک و  زاب  هدید  دیسر  یلع  ماشم  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  )
تسوا و يوسیگ  تهکن  دـشابن  ّدـح  نیا  ار  کشمتسوب  هچ  وب  نیا  ابـص  داب  زا  دـیآیم  ناج  يوب  ص:189   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دیدنخ ترضح  نآ  كرابم  يور  رد  داتفا  ةالّصلا ) لضفا و  هیلع   ) تانئاک دّیس  لامک  اب  لامج  رب  یلع  رظن  نوچ 
رانک رد  دروآ و  نوریب  هراوهگ  زا  ار  يو  ترـضح  نآ  ار  شیوخ  نیگهودـنا  لد  مّرخ  متفایار  شیوخ  نینزان  مدـید  هک  تعاـس  نیردـنا 

هک نهد  نآ  باعل  تاحـشر  زا  دـیکم و  ار  ترـضح  نآ  نابز  یتّدـم  یلو  درک  وا  نهد  رد  كرابم  نابز  داهن و  يو  يور  هب  يور  هتفرگ 
وبا هکنآ  رد  هتکن  دناهتفگ  دیـشچیم و  یمف » یف  هّللا  لوسر  باعل  اذه   » تایح تبرـش  دوب  «، 1 « » يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   » رارسا همـشچرس 

هکنآ دشاب و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  دسر  يو  هب  هک  يدرم  تسد  لّوا  هک  دوب  نآ  درادرب  ار  يو  هک  تشاذگن  ار  بلاط 
. دشونب ناهج  ود  دّیس  ناهد  همشچرس  زا  تایح  بآ  لاح ، أدبم  رد  هک  دوب  نآ  تهج  هب  تفرگن  ردام  ریش 

دـیبلط و هباتفآ  تشط و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر سپ  يراد  نهد  رد  هک  تداعـس  يایمیک  زناسر  قشع  ناگتـسخرگج  هب  یحّرفم 
هکنآیب دیدرگرب  تشط  رد  یلع  دش  هتـسش  يو  تسار  بناج  نوچ  تسـشیم ، ار  يو  دوخ  كرابم  تسد  هب  دناشن و  تشط  رد  ار  یلع 

هجاوخ تسیچ ؟ هیرگ  نیا  ببـس  دّیـس ! يا  تفگ : همطاف  تسیرگ . هب  دومرف  هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  هک  ترـضح  دـنادرگرب  ار  يو  سک 
ار یلع  نم  لّوا ، زور  رد  دـنادرگب ، ارم  یـسک  هکنآیب  مدرگیم  يو  شیپ  نم  دـهدیم و  لـسغ  ارم  رـسپ  نیا  منیبیم  اـیوگ  هـک  دوـمرف !
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يارس هب  رورغلا  راد  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  تاولص   ) رورس نآ  هک  یّلحم  رد  هک  دوب  نانچ  نآ  و  تسش ، دهاوخ  ارم  وا  رخآ  زور  رد  متسش و 
رگید یتسد  هب  یتسد  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح نآ  هک  دومنیم  نانچ  دوب و  رورس  نآ  لسغ  رشابم  ع )  ) یلع دومرف  لاقتنا  رورس 

. دیدرگیم
______________________________

.3 هیآ : مجنلا ، هروس  (- 1)
ص:190  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هیلع و هّللا  یلـص   ) لوسر رانک  لغب و  رد  وا  تفرگیم و  ربخ  وا  زا  هتـسویپ  و  دومرفیم ، یلع  تیبرت  ترـضح  نآ  هک  هدروآ : ریاـشب  رد  و 
هب یلاسکشخ  تهج  هب  و  دوب ، هدمآ  دیدپ  شیرق  رد  یگربیب  یگنت و  تقو  نآ  رد  دیـسر  یگلاس  جنپ  هب  نوچ  تفاییم و  شرورپ  هلآ )
وت هک  تفگ : ساّبع  دوخ  ّمع  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  يزور  دوب  دـنملایع  بلاط  وبا  و  دـندینارذگیم ، مامت  ترـسع 

. تسمّحرت ّلحم  هک  نک  محر  يآ و  شیپ  دناهدنام . رد  طحق  الغ و  يالب  هب  مدرم  و  دراد ، رایسب  لایع  تسا و  ریقف  بلاط  وبا  يرگناوت و 
ص)  ) لوسر ترضح  اب  دومرف و  لوبق  ساّبع  دبای ، فیفخت  وا  تنؤم  دوش و  رابکبـس  ات  میرادرب  وا  نآ  زا  يدنزرف  کی  ره  میورب و  ات  ایب 

سپ دـیناد ، امـش  ار  یقاب  دـیراذگب  نم  اـب  ار  لـیقع  نم  نارـسپ  زا  هک  داد  باوج  دـنتفگزاب ، لاـح  تروص  دـندمآ و  بلاـط  وبا  هناـخ  هب 
هک یتقو  ات  دوبیم  ص )  ) تلاسر ترـضح  تلافک  رد  یلع  تفریذپ و  ار  رفعج  ساّبع  درک و  لوبق  ار  یلع  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) ترـضح
داد يو  هب  ار  ارهز  همطاف  هک  ماگنه  نآ  ات  دومنیم  مایق  ترضح  نآ  تمزالم  هب  نانچمه  و  دروآ ، نامیا  يو  هب  دش  ثوعبم  ترضح  نآ 

. دومرف نییعت  ناشیا  تهج  ياهرجح  و 
رد هدش . عقاو  زیچ  دنچ  ظفل  نیدب  یلع  تینک  ببس  رد  و  يدمآ ، رتشوخ  ار ، وا  تینک  نیا  و  بارت ، وبا  دوب و  نسحلا  وبا  یلع ، تینک  اّما 
هّللا لوسر  ای  تفگ : تساجک ؟ وت  ّمع  رـسپ  هک  دیـسرپ  دـمآ و  همطاف  هناـخ  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر يزور  هک  هدروآ : دـهاوش 

هک دومرف  ار  یـسک  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر دومرفن . هلولیق  نم  دزن  تفر و  نوریب  هدرک  مشخ  وا  دـش و  عقاو  يزیچ  يو  نم و  نایم 
ار يو  تفر  اجنآ  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) لوسر تسباوخ ، رد  دجـسم  هب  يو  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  سک  نآ  تساجک ؟ يو  هک  نیبب 

كرابم تسد  هب  ار  كاخ  نآ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر هدـش ، دولآكاـخ  شکراـبم  شود  هداـتفا و  شود  زا  شیادر  هتفخ و  دـید 
ترجه زا  مّود  لاس  رد  هک  هدومرف  بابحألا  ۀـضور  رد  « 1 « » بارت ابأ  ای  مق  بارت  اـبأ  اـی  مق   » تفگیم درکیم و  رود  يو  شود  زا  دوخ 

هوزغ هک 
______________________________

یظفل زج  اهنت  جوز  ود  نیا  نیب  زگره  دناهتشادنپ  یلومعم  نانز  دننام  ار  ارهز  ترضح  هک  دشابیم  هماع  ياههتخاس  زا  ثیدح  نیا  (- 1)
( حّحصم . ) تسا هدادن  خر  یحور  رفانت  ای 

ص:191  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نم و هریشعلا  وذ  هوزغ  رد  دیوگ : هنع ) هّللا  یضر   ) رسای نب  راّمع  داهن و  تینک  بارت  وبا  هب  ار  یلع  یضترم  ربمغیپ ، دش  عقاو  هریـشعلا  وذ 

: تفگ یلع  هب  درک و  رادیب  ار  ام  دمآرد  ام  نیلاب  هب  ترضح  ناتسگیر  نیمز  رد  میدوب  هتفر  باوخ  هب  یئامرخ  تخرد  ياپ  رد  یلع 
؟ تسیک نامدرم  نیرتتخبدب  هک  مهد  ربخ  ار  وت  یلع  يا  هک  دومرف : نآ  زا  دعب  بارت ! ابأ  ای  مق 

يور هکنآ  یکی  درک و  یپ  ار  ربمغیپ  حلاص  هقان  هکنآ  یکی  دنـسک : ود  نامدرم  نیرتتخبدـب  هک  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  يرآ  تفگ  یلع 
. دیشکیم يو  يور  رس و  رب  ار  تسرپقح  تسد  تفگیم و  نیا  دنک  نیگنر  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  و 

ترضح زا  مدینش  تفگ : هک  دنکیم  لقن  يراصنا  رباج  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  تسا . نیتناحیرلا  وبا  ار  ترـضح  نآ  رم  رگید  تینک  و 
ود تشادـهاگن  هب  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  نیتناحیرلا  اـبا  اـی  تفگ : ار  یلع  هک  تاـفو  زا  شیپ  زور  هس  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاـسر
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ترـضح نوچ  دـنورب ، اج  زا  دننکـش و  مه  رد  وت  نک  رود  هک  دـش  کیدزن  هک  یتسرد  هب  دـناهدوب ) نیـسح  نسح و  دارم  و   ) نم هناحیر 
همطاف تافو  زا  دـعب  و  دـنامن ، ياـج  رب  هک  دوب  نیا  نکر  کـی  لّوـألا  نکرلا  اذـه  دومرف  ریما  درک  تاـفو  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر

: تفگ
. تسکش مه  رد  هک  دوب  مّود  نکر  نیا  یناثلا  نکرلا  اذه 

: دوب هس  نم  ياهالب  نیرتتخس  اّما  مدیشک  رامشیب  تّقشم  مدید و  رایسب  تنحم  نم  : » هک دومرف  یلع  یضترم  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
رب نم  لد  تشذگرد  ترضح  نآ  نوچ  دوب  نم  هانپ  تشپ و  هار و  يداه  هک  تاولصلا ) لضفا  هیلع   ) تانیاک دّیـس  ترـضح  تافو  یکی :

. دومن مّلکت  لاقم  نیدب  نم  لاح  نابز  تشگ و  نایرگ  ترسح  تیاغ  زا  ماهدید  دش و  نایرب  تریح  شتآ 
مدنامب راتفرگ  رجه  مغ  تسد  ردمدنامب  راییب  هک  هآ  ناسفنمه  يا 

لد تولـس  هک  همطاف  ینعی  نم ، هلیلج  هلیلح  تافو  مّود : مدـنامب  رابرهگ  مشچ  فدـص  اب  نمرود  نم  هدـید  زا  دـش  وچ  تلاـسر  رحب  نآ 
تـسد دش و  هزات  يوفطـصم  تبیـصم  تحارج  يو  توف  هب  دوب و  نم  راسگمغ  رادافو و  راگزور  سنوم  منرپ و  هدـید  ینـشور  و  مغرپ ،

. داهن غاد  نآ  يالاب  رب  رگید  یغاد  قارف 
داشگن ار  یسک  راک  هرگ  زگرهداینبیب  کلف  تسد  راهنز ز  ص:192   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هیلع هّللا  یلص   ) لوسر هک  نیسح  نم  هشوگرگج  تداهـش  ربخ  مّوس : داهن  غاد  نآ  رـس  رب  شرگد  غاددراد  یغاد  هک  دید  یلد  هک  اج  ره 
دیسر البرک  يارحص  هب  دوخ  ياهرفس  زا  یضعب  رد  ع )  ) یلع یـضترم  ترـضح  يزور  هک  هدروآ : دهاوش  رد  داد . ربخ  نآ  زا  ارم  هلآ ) و 

باحـصا ناـشیا ، تداهـش  عضوم  ناـشیا و  نارتش  ندـیناباوخ  ّلـحم  تسا . نیا  هّللا  و  تفگ : سپ  تشذـگ  هب  اـجنآ  زا  ناـیرگ  ناـیرگ  و 
هب نآ  زا  دعب  دنیآرد ، تشهب  هب  باسحیب  هک  دنشکب  ار  یموق  اجنیا  تسالبرک . نیا  دومرف  تسعـضوم ؟ هچ  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ :

لها بولق  تبیـصم ، نآ  ررـش  زا  قحلا  دـش و  عقاو  ع )  ) نیـسح ماما  هعقاو  هک  زور  نآ  ات  تسنادـن  يو  نخـس  لیوأت  سک  چـیه  و  تفر ،
. هتخورفارب بارطضا  قلق و  شتآ  مانأ ، دّیس  تّما  ياههنیس  نوناک  رد  تریح  دقوم  تسا و  هتخوس  ترجض  نگل  رد  راوعمش  مالسا 

هعقاو نیز  نامسآ  نیمز و  دش  الاب  ریزهعقاو و  نیز  ناهج  رد  یط  یمّرخ  طاسب  دش 
، لّحنلا ریما  نوچ  تسا . رایسب  یلع  یضترم  باقلأ  اما  هعقاو  نیز  نانشور  مشچ  دیآیمه ز  نوخقفش  گنر  نامسآ  رانک  رب  اهبـش  تسین 
ار وا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  و  اهنآ . لاثما  و  بلاغلا ، هللا  دسا  و  راّرف ، ریغ  راّرک  و  نیّدلا ، بوسعی  و  دلبلا ، ۀضیب  و 

: تسا روکذم  لبنح  دمحا  ماما  دنسم  زا  عباس  وزج  رد  تشادیم و  تسود  رایسب 
ار ناشیا  ردـپ  رداـم و  ار و  ود  ره  نیا  دراد و  تسود  ارم  هک  ره  : » دومرف تفرگ و  هب  نیـسح  نسح و  تسد  ص )  ) تلاـسر ترـضح  هک 

ّبح  » ادخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  لبج  نب  ذاعم  زا  رابخألا  سودرف  رد  و  نم . هجرد  رد  تمایق  زور  دـشاب  نم  اب  دراد ، تسود 
یلع ینمشد  دنکن و  ررض  هئّیس  نآ  اب  هک  تسیا  هنسح  یلع  یتسود  ۀنسح » اهعم  عفنت  ۀئّیس ال  ّیلع  ضغب  و  ۀئّیس ، اهعم  رضت  ۀنسح ال  ّیلع 
هیلع یلع  دوب  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر ترـضح  يزور  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  و  دناسرن . عفن  هنـسح  نآ  اب  هک  تسا  ياهئّیس 
نیا هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دوب  رـضاح  ّبلطملا  دـبع  نب  ساّبع  داد  هسوب  ار  وا  مشچ  ود  ناـیم  تفرگرب و  رد  ار  وا  ترـضح  دـمایب  مالـسلا 

زا رتـشیب  ار  وا  یـسک  هک  منادیمن  مرادیم و  تسود  رایـسب  مرادیم و  تسود  ار  وا  يرآ  معن . مع  يا  تفگ  يرادیم ؟ تـسود  ار  سک 
تسود نم 

ص:193  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. دومرف تعیدو  یلع  بلص  رد  ارم  ّتیرذ  داهن و  ربمغیپ  نامه  بلص  رد  ار  ربمغیپ  ره  ّتیرذ  هناحبس  قح  هک  یتسرد  هب  دراد 

لوسر ترضح  زا  نم  تفگ  يرادیم ؟ تسود  ار  یلع  رایسب  هچ  دنتفگ  ار  هنع ) هّللا  یضر   ) ناملس هک  هدروآ  دوخ  ننـس  رد  يذمرت  ماما 
هب دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  دراد و  تسود  ارم  هک  یتسردـب  دراد  تسود  ار  یلع  هک  ره  دوـمرف : هک  مدونـش  هلآ ) هـیلع و  هـّللا  یلـص  )
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نم زا  دعب  دننکن  فالخ  وت  اب  یلع  يا  قفانم .» وا  رفاک  ّالا  يدعب  کفلاختی  ال   » هک هدمآ  ثیدح  رد  و  دشاب . هتشاد  نمشد  ارم  هک  یتسرد 
تسود ار  یلع  هک  ره  راد  تسود  ایادخ  هک : دومرف  اعد  يو  هرابرد  هیلع ) همالس  هّللا و  تاولص   ) تلاسر ترـضح  یقفانم و  ای  يرفاک  ّالا 

. تسا روکذم  هقیدح  رد  و  دراد . نمشد  ار  یلع  هک  ره  راد  نمشد  دراد و 
يارس ود  ره  هب  ارت  دریگ  تسديادخ  قح  هب  ّیلع  یتسود 

هالاو نم  لاو  دنوادخ  ياکهلا  هب  یفطصم  هتفگ  وا  رهب 
تسیراسنوگن يراوخ و  ببستسیراک  نایز  بجوم  وا  ضغب 

نیا ناحلاص  زا  یکی  هک  تسا : هدرک  لقن  يرفغتـسم  ماما  لیالد  زا  دـهاوش  رد  هاداع » نم  داع   » ناهرب هب  مههاـچ  رد  دـنکفا  يو  ّینمـشد 
: تفگ تّما 

اجنآ زا  مدیسر و  کیدزن  طارص  هب  دناهدرک  رضاح  رشح  هاگباسح  رد  ار  قیالخ  همه  تسا و  هدش  مئاق  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  یبش 
شیپ دـنهدیم  بآ  ار  نامدرم  نیـسح  نسح و  تسا و  رثوک  ضوح  رانک  رب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر هک  مدـید  هاگان  متـشذگ  رد 

يوگب ار  ناشیا  هّللا ! لوسر  ای  متفگ  مدمآ و  هیلع ) همالس  هّللا و  تاولـص   ) تلاسر ترـضح  شیپ  دندادن ، دنهد ، بآ  ارم  هک  متفر  ناشیا 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر دنهد  بآ  ارم  هک 

دنکیم تّمذم  ار  یلع  هک  تسا  یصخش  وت  یگیاسمه  رد  هک  ببس  نآ  زا  دومرف : هّللا ؟ لوسر  ای  ارچ  متفگ  داد ، دنهاوخن  بآ  ار  وت  هک 
عنم هک  تسین  نآ  تعاطتـسا  ارم  دنک و  نم  كاله  دـصق  هک  مسرتیم  هّللا  لوسر  ای  متفگ  ینکیمن ، عنم  ار  يو  وت  دـیوگیم و  ازـسان  و 
سپ متـشکب و  ار  يو  باوـخ  رد  نم  شکب ، ار  يو  ورب و  هک  داد  نم  هب  هنهرب  يدراـک  هلآ ) هیلع و  هـّللا  یلـص   ) لوـسر درک ، مناوـت  يو 

هچنآ هّللا  لوسر  ای  متفگ : مدمآ و  لوسر  شیپ  متشگزاب و 
ص:194  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تـسد زا  هساـک  داد و  بآ  ارم  نسح  ماـما  هد ، بآ  ار  يو  نسح  يا  هک : دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  سپ  مدرک ، يدوـمرف 
لوغـشم زامن  هب  متخاس و  وضو  سپ  كانـسرت  رایـسب  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نآ  زا  دـعب  هن ، ای  مدروخ  هک  منادیمن  متفرگ و  يو  كرابم 

ناگتشامگ لاح  نآ  رد  و  دناهتشک ، يو  باوخ  هماج  رد  ار  سک  نالف  هک  دمآرب  مدرم  زاوآ  هاگان  دیمد  هب  حبص  هک  نامز  نآ  ات  متـشگ 
ار نآ  یلاعت  يادـخ  ماهدـید و  نم  هک  تسا  یباوخ  نیا  هّللا  ناحبـس  متفگ  دوخ  اب  نم  دـنتفرگ ، ار  هانگیب  ناـگیاسمه  دـندمآ و  مکاـح 

. دنهانگیب نیا  زا  مدرم  ماهدرک و  نم  هک  تسا  يراک  نیا  متفگ  متفر و  مکاح  دزن  متساخرب و  سپ  دینادرگ ، تسار 
هدـینادرگ و تسار  ار  نآ  هناحبـس  ّقح  ماهدـید و  نم  هک  تسا  یباوـخ  نیا  متفگ : یئوـگیم ؟ هک  تسیچ  نیا  وـت  رب  ياو  تفگ : مکاـح 

تـسار مکاح  قحلا  و  دنهانگیب ، زین  موق  یهانگیب و  وت  هک  ورب  و  زیخ » ربا  اریخ  هّللا  كازج  مق  : » تفگ مدرک  تیاکح  يو  اب  ار  باوخ 
. تفگیم ازسان  ار  یفطصم  داماد  ّمع و  نبا  هک  دوب  سکان  نآ  هانگ  هک  تفگیم ،

( ناوضرلا ۀیحتلا و  مهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  نیسح  زا  دهاوش  رد  مه  دیسر و  شیوخ  يازج  ازسبدینش و  هک  ره  تفگ و  هک  ره  ازـسان 
هب دوخ  درکیم و  عمج  ربـنم  کـیدزن  هب  ار  هعمج ، زور  ره  دوـب و  هنیدـم  یلا  یموزخملا و  ماـشه  نب  میهاربا  : » هک دوـمرف  يو  هک  هدروآ 
رد نم  دوب ، هدمآرب  رپ  مدرم  زا  ماقم  نآ  اههعمج  زا  یکی  رد  تفگیم  ازـسان  داشگیم و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ّبس  هب  نابز  هدمآرب  ربنم 

نوریب يدرم  اجنآ  زا  و  تفاکـش ، هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  كرابم  ربق  هک  مدـید  مدـش  باوخ  رد  مداـتفا و  ربنم  يولهپ 
هّللا لوسر  ای  یلب  متفگ  دـیوگیم : صخـش  نیا  هچنآ  دزاسیمن  نیگهودـنا  ار  وت  هّللا  دـبع  وبا  يا  تفگ : ارم  هدیـشوپ  دیفـس  هماـج  دـمآ 

يالاب زا  درکیم  یلع  یـضترم  تّمذـم  يو  مداشگ  مشچ  نوچ  دـنکیم ؟ هچ  يو  اب  یلاعت  يادـخ  هک  نیبب  اـشگب و  دوخ  نامـشچ  تفگ 
. دش كاله  داتفیب و  ربنم 

دهدیم شکاله  رهز  انف  ّیقاس  تسددروخ  هعرج  کی  یضترم  ضغب  ماج  زک  یسکان 
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دهر ؟ نوچ  یهلا  مشخ  زا  هک  منادیمن  نمرشح  زور  ادرف  تسعون و  نیا  زا  زورما  وا  لاح 
ص:195  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هوزغ رد  هچنانچ  هتشاد  تسود  ار  وا  زین  یلاعت  هناحبـس و  قح  تشادیم  تسود  ار  وا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) تلاسر ترـضح  هچنانچ  و 
هلوسر و هّللا و  ّبحی   » هک مهد  یـسک  تسدـب  تیار  نیا  ادرف  نم  هک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک  تسلوقنم  ربیخ 

هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  برق  هبترم  و  وا . لوسر  ادـخ و  ار  وا  دراد  تسود  ار و  لوسر  ادـخ و  دراد  تسود  هلوسر » هّللا و  هّبحی 
يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج  زا  بابحألا  ۀضور  رد  هک  درک  ناوت  مولعم  ثیدـح  نیا  زا  هتملک  تلع  هتمظع و  ّتلج  یهلإ  هاگرد  رب  مالـسلا )

قیرط هب  وا  اب  دیبلط و  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  فئاط ، هرصاحم  نیح  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر هک  هدرک  تیاور  هنع ) هّللا  یضر  )
شیوخ ّمع  رـسپ  اب  زارد  رود و  زار  بجع  دنتفگ  نامدرم  تفای  دادـتما  یلع  اب  ترـضح  نآ  ياوجن  نامز  و  تفگ ، نانخـس  هیفخ  رد  زار 

يو اب  یلاعت  هّللا  متفگیمن  زار  يو  اب  دوخ  هب  نم  ینعی  هاـجتنا .» هّللا  نکل  هتیجتنا و  اـم   » هک دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر تفگ ،
يوـجن يو  اـب  یلاـعت  يادـخ  هک  هدرک  رکذ  هدروآ و  زین  يذـمرت  تـسا و  روکذـم  یئاـسن  حیحـص  رد  ثیدـح  نـیا  و  دوـمنیم ، يوـجن 

. تسا یهاشداپ  ترضح  برق  هناشن  یهلا  زار  ّتیمرحم  میوگ و  زار  يو  اب  هک  ارم  دوب  هدرک  رما  ینعی  دومرفیم 
ار نادزی  رس  هتشگ  وا  مرحمار  ناج  هبعک  هدوب  وا  مرحم 

لیوأت همان  جنگ  نزاخلیزنت  همانشقن  بتاک 
زا نوزفأ و  مهف ، سایق  زا  ترـضح  نآ  هدیدنـسپ  تامـس  هدیمح و  تافـص  اّما  داش  شلامج  زا  ربمغیپ  ناجداماد  مه  ّیـصو و  ار  یبن  مه 

حـیال و الـضف  افرع و  هیکاز  رطاوخ  القع و  هیفاص  ریامـض  رب  شتقیقح  لاح  لاح و  تقیقح  زا  ياهّمـش  تسا و  نوریب  مه  كاردإ و  ّزیح 
. تسا ادیوه  حضاو و  ادیپ و 

ۀمزال تافـص  رخافم  عماّوللا و  ۀـعطاس  تاذ  لیاضف  تسا  یلقیـص  جاتحم  هچ  باـتفآ  تآرمیـسک  دـنک  فّرـصت  هچ  وا  نسح  حرـش  رد 
لـصاح لیـصحت  هلوقم  زا  نآ  تابثا  داریا و  سپ  هتفاـی  رارق  راونـألا  رون  راـهّنلا و  ءوضک  ناـهذأ  راـکفأ و  همه  رد  ترـضح  نآ  عطاوّسلا 

: تیب للح . نع  ّلح و  نع  ربکت  سمّشلا  و  دیامنیم .
ار ینعم  تاکن  شحدم  تروص  فصو  زدنک  حرش  ردق  هب  ات  ملق  داهن  مدق 

ار  یّلجت  بش  تجاح  هچ  باتهام  هبرذگب  نخس  نیزک  شنانع  تفرگ  درخ 
ص:196  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ّیلع  » ربتعم ربخ  زا  شیلاع  بسن  فرـش  هلمج  زا  و  دوشیم ، هدروآ  اج  ره  زا  هملک  هس  ود  هّلک » كرتی  هّلک ال  كردـی  ام ال   » مکح هب  اـما 
، موهفم قّقحم و  یسوم » نم  نوراه  ۀلزنمب  ّینم  تنأ   » ماجنا تنمیم  مالک  زا  شیفاو  بسح  تسا و  مولعم  هنم » انأ  ّینم و 

یئانـس میکح  هتـشگ  نّیعم  اهباب » ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انأ   » هلماـک هتکن  زا  وا  شناد  تیفیک  و  هدـش ، نشور  ملاـع  لـها  همه  رب  وا  ملع  اـّمأ 
: دیامرف

یسک هک  تسا  ینانخس  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  هدروآ : فّرعت  حرش  رد  شرادملع  مه  ملع و  رد  مهشراتخم  کلم  نید و  رد  هدناوخ 
« شرعلا نود  اّمع  ینولـس   » هک تفگ : هدـمآرب  ربنم  هب  يزور  هک  یئاج  هب  ات  هدرواین  نآ  لـثم  یـسک  زین  يو  زا  دـعب  هتفگن و  يو  زا  شیپ 
، نم ناهد  رد  تسا  يادخ  لوسر  باعل  نیا  و  تسا . رایسب  اهملع  نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  یتسردب  سپ  شرع ، ياروام  نم  زا  دیـسرپب 
رد نم  ناـج  هک  یئادـخ  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  ارم  تسا  هدـیناشچ  ینعی  تسا  هدرک  هقز  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  و 
ربخ هتـسشن  نآ  رب  منک و  عضو  ياهداس  نم و  هنیآره  دـنیوگ و  نخـس  ار  لیجنا  تاروت و  ارم  دـسر  ناـمرف  رگا  هک  تسوا  تردـق  هضبق 

. دنیامن قیدصت  باب  نآ  رد  ارم  باتک  ود  ره  نآ  تسا  باتک  ود  ره  نآ  رد  هچنادب  مهد 
يادـخ لوسر  هک  دومرف : هچنانچ  دوب  هتخومآ  رد  ملعت » نکت  مل  ام  کملع  و   » بیبل بیدأ  زا  بدأ  بتکم  رد  مولع  نیا  هک  تسین  کـش 
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: دیامرف راّطع  نیّدلا  دیرف  خیش  دش . فشکنم  نم  رب  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  نید  ملع  زا  باب  رازه 
داشگب ملع  دص  شلد  ردنا  نآ  زوداد  رد  ملع  کی  وا  شوگ  رد  یبن 

دمآ ردیح  کشیب  رهش ، نآ  رددمآ  ربمغیپ  نید  ملع  رهش  وچ 
رازه وا  تولخ  زا  بش  ره  هک  دوب  ياهبترم  هب  شتداـبع  اـّما  دروخ  ناوت  رثوـک  یقاـس  تسد  زدروـخ  ناـج  هک  لد  يا  تاـیح  بآ  نآ  زا 

، لفاون ضئارف و  تاریبکت  يار  و  دندونشیم ، مارحالا  ةریبکت 
رمألا رخآ  دادن  باوج  وا  دز و  هرعن  راب  داتفه  ار  وا  ریمأ  دوب  هداتـسیا  راوید  سپ  رد  يو  مالغ  هک  دـناهدرک  لقن  هجو  نیا  رب  ار  وا  ملح  اّما 

دید ار  وا  درک  هاگن  راوید  بقع  رد  ریما 
ص:197  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: تفگ يدادن ؟ باوج  ارچ  هک  دومرف : يرآ  تفگ  يدونش ؟ ارم  زاوآ  مالغ  يا  تفگ 
ناطیـش ینعی  يرآ ، مشخ  هب  ارم  هک  تشادیم  نآ  رب  ار  وت  هک  مرآ  مشخ  هب  ار  یـسک  نآ  نم  تفگ : مرآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  متـساوخیم 

يراکوکین تیاهنیب  يرابدرب و  تیاغ  نیا  تسا و  نم  رب  وت  تنؤم  مشاب  هدنز  ات  و  ادـخ ، هار  رد  مدرک  دازآ  ار  وت  ورب  هک  دومرف  سپ  ار .
. تسا

ات برغم  هّیقیرفا  زا  تفالخ  نامز  رد  هک  دناهدرک  تیاکح  شعضاوت  زا  ملح و  رسفا  شکرابم  رس  قرف  ربملع  رویز  زا  شناج  دوب  هتسارآ 
رب دنتشادن و  ربخ  يو  رورم  زا  هدش  لوغشم  دوخ  تالماعم  هب  مدرم  تشذگیم و  هفوک  رازاب  رد  هدایپ  دوب ، يو  فّرصت  رد  دنقرمس  دغس 

. دندرکیم یلاخ  يو  رب  هار  دندونـشیم و  ار  شکرابم  زاوآ  مدرم  ار ، دوخ  ریمأ  دیهد  هار  هک  دومرفیم  يو  دندرکیم و  یهوبنا  يو  ّرمم 
نینمؤملا ریما  ای  هک  دمآ  شیپ  يو  هبتع  ماّدـخ  زا  یکی  هتـشادرب ، دوخ  دوب و  هدـیرخ  هناخ  جـیاوح  یـضعب  يزور  هک  تسه  یتیاور  رد  و 

هفیلخ وت  تفگ  مداخ  ناشیا . راب  نتـشادرب  هب  تسا  رتراوازـس  هلئاع  ردـپ  لمحی » نا  ّقحأ  لاـیعلا  وبأ   » دومرف مرادرب  اـت  هد ، نم  هب  راـب  نیا 
لامک زا  هلایع » یلإ  هلمحی  ام  هلامک  نم  لجّرلا  صقنی  ال   » هک داد : باوج  درادـن ؟ یتبـسن  وت  لاح  اب  تروص  نیا  ینانمؤم  ماـما  یناـمز و 

. دشکیم لایع  يارب  هک  يراب  دنکن  مک  درم 
ۀمحر  » يدحاو ماما  تسا . نشور  زور  نوچ  همه  رب  دنامن و  یفخم  رابک  راغص و  عومجم  رب  هک  تفای  راهتـشا  ياهبترم  رد  شتواخـس  اّما 

نآ هک  تشاد  مرد  راهچ  ایند  عاتم  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبا  بقانم  هریاد  زکرم  هک  هدروآ  لوزن  بابسأ  رد  هیلع » هّللا 
زور رد  یکی  و  ّرـس ، رد  یکی  و  رهاـظ ، هب  یکی  درک . هقفن  ناـشیورد  رب  هناحبـس  قـح  ياـضر  هار  رد  هتفرگزاـب ، دوـخ  دـب  ـال  جرخ  زا  ار 

هب ار  یلع  و  ًۀَِـینالَع » َو  ارِـس  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوـُقِْفُنی  َنیِذَّلا  و   » داتـسرف تیآ  نیا  یلاـعت  قـح  یناـملظ . بش  رد  یکی  و  یناروـن ،
: هک دیسرپ  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » یفطـصم ترـضح  و  داد . هولج  تخب  تخت  رب  لمع  نیا  میدقت  رب  هدرک  فیرعت  تمدخ  نیا  فیرـشت 

ياـضر تهج  مدـیدن  راـهچ  زا  نوریب  ار  هقدـص  قیرط  هک  داد : باوج  يدومن ؟ قّدـصت  عون  نید  هب  هک  تشاد  نآ  رب  هچ  ار  وـت  یلع  يا 
دسر و اضر  عقوم  هب  هتفای  لوبق  فرش  اهنیا  زا  یکی  هکنآ  انمت  و  مدومن ، مازتلا  ار  قیرط  نآ  عمج  ینّابر 

ص:198  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
بلاط وبا  رسپ  يا  کل » کلذ  ّنا  الا  بلاط  یبا  نبا  ای   » هک دومرف : تلاسر  ترضح  دیآ  لصاح  تسا  نم  دوبعم  يدونشخ  هک  نم  دوصقم 

َو  » هیآ نومـضم  زا  ار  دوخ  ماعط  وا  تیب  لهأ  وا و  راثیا  هزور و  هّیـضق  و  يدـش ، لـصاو  یتسجیم  هچنادـب  یتفاـی و  دوب  وت  دوصقم  هچنآ 
. تسا حضاو  نایملاع  همه  رب  « 1 « » ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی 

يوصق هجرد  یلوم  ترـضح  تافـص  هدـهاشم  راونأ  هب  هّجوت  یبـقع و  روـمأ  بابـسا  بیترت  اـیند و  كرت  رد  یلع  یـضترم  تداـهز  اـّمأ 
عاتم زا  تّمه  هدید  اقلطم  هک  بلاط ، یبأ  نب  یلع  زا  رتدـهاز  ایند  رد  مدـیدن  هک  هدومرف : هنع ) هّللا  یـضر   ) يراصنا رباج  هچنانچ  تشاد ،
زور هس  دـیدم  ياهتّدـم  هک  تسا  هدـمآ  رابخأ  رد  هتـسشن . ینارت » عوجت   » دوهـش دّـصرتم  تضایر  دـصرم  رب  و  دوب ، هتـسب  ورف  ایند  یناـف 
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: دومرفیم دوب و  هدروخن  ریس  وج  نان  زا  یلاوتم 
، دـیاین عنام  نم  راگدرورپ  تداـبع  زا  دراد و  تسار  ارم  تشپ  هک  رادـقم  نآ  ارم  ماـعط  زا  تسا  سب  يرهظ » میقی  اـم  ماـعّطلا  نم  یبسح  »

کین ینامز  هدرک  هاگن  ار  اهنآ  دوب  هدمآ  عمج  رایـسب  هرقن  رز و  اجنآ  رد  دمآرد و  لاملا  تیب  هب  يزور  تفالخ  نامز  رد  هک  دـناهدروآ 
ارم زج  دـیهد و  رورغ  ارم  ریغ  ارذـع  دیفـس  هرقن  يا  راسخر و  درز  رز  يا  يریغ » ایّرغ  ءاضیب  ای  ءارفـص و  ای  : » تفگ هاـگنآ  هدومرف  لـمأت 
نآ هب  تعجر  هک  ماهداد  قالط  هس  ار  امش  نم  هک  یتسردب  و  موشیمن ، امش  نیریش  هویـش  هتفیـش  بیرفلد و  هولج  هتفیرف  نم  هک  دیبیرفب 

. لابو هزب و  ندیناسر  امش  لاصو  نماد  هب  فّرصت  تسد  تسلاحم و 
مرگنیمن نآ  رد  تّمه  هدیدب  نم  وچدهد  بیرف  ارم  ایند  هوشع  هنوگچ 

ّزیح زا  تسا و  نوریب  رـصح  ّدـح و  زا  يو  تاـمارک  اـّمأ  مرخن  وجمین  هب  اـیند  عرزم  هک  دزـسنیورپ  دوب  نیچ  هشوخ  نم  نمرخ  درگ  وـچ 
حاتتفا داهنیم  باـکر  هب  كراـبم  ياـپ  نوچ  هک : تسا  هدـش  تباـث  هحیحـص  تاـیاور  هب  هک  هدروآ  دـهاوش  رد  نوزفا . باـسح  راـمش و 
. دومرفیم مامت  متخ  داتسیایم  تسار  بکرم  يالاب  رب  یتیاور  هب  دیسریم و  باکر  هب  شرگید  ياپ  نوچ  و  درکیم ، نآرق  توالت 

______________________________

.3 هیآ : ناسنألا ، هروس  (- 1)
ص:199  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب يو  زا  درک  فاـفز  نم  اـب  یلع  هک  یبـش  رد  تفگ : هک  دـنک  تیاور  همطاـف  زا  سیمع  تنب  ءامـسأ  هک  هدوـمرف  لـقن  دـهاوش  رد  مه  و 
درک زارد  ياهدجس  ترـضح  نآ  مدرک  تیاکح  لوسر  ترـضح  اب  نادادماب  تفگیم . نخـس  يو  اب  نیمز  هک  مدینـش  هک  اریز  مدیـسرت 
ریاس رب  ار  وت  رهوش  داهن  تلیـضف  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  لسن ، یگزیکاپ  هب  همطاف  يا  ار ! وت  داب  تراشب  تفگ : دروآرب و  رـس  سپ 
باتک نآ  رد  مه  و  برغم . ات  قرـشم  زا  تشذگ  دهاوخ  نیمز  يور  رب  هچنآ  ار و  دوخ  رابخأ  دیوگب  يو  اب  هک  دومرف  ار  نیمز  و  قیالخ ،

ترضح و  دنتفاین ، بآ  دنتفاتش  تسار  پچ و  زا  دنچ  ره  دندش و  جاتحم  بآ  هب  يو  باحصأ  نیّفص  هب  هّجوت  تقو  رد  هک  تسا  روکذم 
زا دـنتفگ : دـندرک ، بآ  لاؤس  رید  نانکاس  زا  دـنتفر و  یعمج  نابایب ، نایم  رد  دـش  رهاظ  يرید  دـینادرگب  هّداج  زا  یکدـنا  ار  ناـشیا  ریما 
بآ هب  دنامن  توق  چیه  هکنآ  زا  شیپ  دیاش  میور ، اجنادـب  ات  هد  هزاجا  نینمؤملا  ریما  ای  دـنتفگ : باحـصا  تسا  گنـسرف  ود  بآ  ات  اجنیا 

يرادقم نوچ  دیواک  هب  هک  درک  تراشإ  یئاج  هب  تفات و  هلبق  بناج  هب  ار  دوخ  هلغب  نانع  تسین و  نآ  هب  تجاح  هک  دومرف : ریما  میـسر .
دینک و دهج  تسا ، بآ  يالاب  رب  گنس  نیا  هک  دومرف  ریمأ  درکیمن  راک  نادب  یتلآ  چیه  هک  دمآ ، ادیپ  گرزب  یگنـس  دنتـشادرب  كاخ 
زا دیدب  ار  نآ  ریما  ترضح  نوچ  دننابنج ، هب  ياج  زا  ار  نآ  هک  دنتسناوتن  دندرک  دهج  دندش و  عمتجم  باحصأ  دنچ  ره  دینک ، رب  ار  نآ 

يـالاب زا  ار  گنـس  نآ  هدرک  روز  و  دروآرد ، گنـس  نآ  ریز  هب  كراـبم  ناتـشگنا  دـید و  رون  زاـب  دـعاس  زا  نیتسآ  دـمآ و  دورف  بکرم 
باحـصا همه  دندوب ، هدروخن  بآ  نآ  زا  رتهب  رفـس  نآ  رد  هک  کنخ  ینیریـش و  یفاص و  تیاغ  هب  دش  رهاظ  یبآ  تخادـنا  رود  همـشچ 

هب ار  نآ  هک  دومرف  داهن و  همشچ  يالاب  هب  تشادرب و  ار  گنس  نآ  ریمأ  ترـضح  سپ  دنتـشادرب  دنتـساوخ  هک  رادقم  نآ  دندروخ و  بآ 
؟ یلسرم ربمغیپ  وت  هک  دیسرپ  داتسیاب و  ریمأ  ترضح  شیپ  دمآ و  دورف  رید  زا  درک  هدهاشم  ار  لاح  نآ  رید  بهار  نوچ  دنتشابنا ، كاخ 

هّللا دبع  نب  دّمحم  ملسرم ، ربمغیپ  ّیصو  نم  هک  دومرف : یسک ؟ هچ  وت  سپ  تفگ  ین ، تفگ  یبّرقم ؟ هتشرف  وت  تفگ  سپ  ین ، هک  دومرف 
: تفگ ینارید  ریپ  داد ، يو  هب  تسد  یلع  یضترم  موش ، ناملسم  هک  رایب  تسد  تفگ  بهار  هیلع .) همالـس  هّللا و  تاولـص   ) نییبّنلا متاخ 

دهشأ هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  »
ص:200  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یتدم هکنآ  زا  دعب  هک  دوب  هچ  ببس  هک  دیسرپ  يو  زا  ریما  ترـضح  نآ  زا  دعب  هّللا » لوسر  ّیـصو  ّکنأ  ادهـشأ  هّللا و  لوسر  ادّمحم  ّنأ 
: تفگ يدروآ ؟ نامیا  زورما  يدوب  دوخ  نید  رب  دیدم 
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زا میدید و  دوخ  بتک  رد  ام  و  دناهدوب ، رید  نیا  رد  سک  رایـسب  نم  زا  شیپ  تسگنـس و  نیا  هدننک  يارب  رید  نیا  يانب  نینمؤملا  ریما  يا 
ای ربمغیپ  رگم  دنناوتن ، ار  نآ  ندـنک  و  دـننادن ، ار  نآ  هک  یگنـس  نآ  يالاب  رب  تسا و  ياهمـشچ  عضوم  نیا  رد  هک  میدینـش  دوخ  ياملع 
ار نآ  ریمأ  ترضح  نوچ  متفای ، مدربیم  راظتنا  هچنآ  مدیسر و  دوخ  يوزرآ  هب  يدرک  راک  نآ  وت  هک  مدید  نوچ  نم  سپ  ربمغیپ . ّیصو 

ّیسنم يو  کیدزن  نم  هک  ار  يادخ  رم  ساپس  تفگ : نآ  زا  دعب  دش ، رت  هدید  بآ  زا  يو  كرابم  نساحم  هک  تسیرگ  هب  نادنچ  دینـشب 
يو رب  ریما  دـش و  دیهـش  هکنادـنچ  درک ، هلتاقم  ماش  لهأ  اب  وا  شیپ  رد  دـش و  ریمأ  مزالم  بهار  سپ  مدـش ، روکذـم  وا  بتک  رد  مدوبن 

نوریب نایب  حرـش و  هریاد  زا  ناشیا  ياهتمارک  زا  نیا  زا  ریغ  و  دیبلط . شزرمآ  یلاعت  يادـخ  زا  يو  يارب  درک و  نفد  ار  يو  درازگ و  زامن 
. تسا

قیفوت هب  دحأ ، ردـب و  هوزغ  رد  هچنآ  تسین ، بجتحم  یئاناد  چـیه  زا  شتعاجـش  توطـس  یفتخم و  یئانیب  چـیه  رب  شتئرج  تلوص و  اّما 
فیـس ّیلع ال  الا  یتف  ال   » هک تسیفاک  هتکن  نیمه  باب  نآ  رد  راّفک  هرمز  اب  تلتاقم  راتخم و  دّیـس  تنواعم  زا  دش  رّـسیم  ار  وا  دحا  کلم 
بحرم تخادـنا و  هریت  كاـخ  رد  هلمح  کـی  هب  دوـب  بازحا  مزر  ور  شیپ  هک  ار  دو  دـبع  نب  رمع و  قدـنخ  برح  رد  و  راـقفلا » وذ  اـّلإ 

رب تمایق  نامز  ات  هک  ردیح ، تیالو  زا  تسا  يرثا  ربیخ  رد  ندنک  رب  تخاس و  همین  ود  ریـشمش  برـض  کی  هب  ربیخ  گنج  رد  ار  يدوهی 
. روکذم نایملاع  هفاک  نابز  رب  تسا و  روطسم  نایمدآ  ياهلد  حول 

نک بارخ  ربیخ  هبعک و  زاس  دابآنک  بارت  وب  لد  تسد و  نخس ز  ناج ! يا 
نوچ و  دوب . دـهاوخ  نینچ  فاصوا  یقاب  رد  اّرج  ّمله  نک و  بانتجا  دومن ، بانتجا  هچ  ره  زوریگ  سنأ  سنا ، تفرگ  بانج  نآ  هک  ره  اب 

رب تسا  تیب  لهأ  يادهش  لاوحا  رکذ  باتک  نیا  فیلأت  زا  یلصا  دصقم  درادن و  يوضترم  تافص  لیـصفت  شیاجنگ  قاروا  نیا  يواطم 
. داتفا راصتخا  ردق  نیا 

تسنادنچ  دص  هک  میتفگن  چیه  نانچمهوا  ّتیلامک  فاصوا  رد  میتفگ  هچ  ره 
ص:201  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

:( تداهش )

نوتم رد  نآ  لیـصافت  هک  نیّفـص  لمج و  هعقاو  دـش و  نّکمتم  تفالخ  ریرـس  رب  نوچ  هک  دوب  هجو  نآ  رب  ترـضح  نآ  تداهـش  لاـح  و 
یلع نینمؤملا  ریما  رکـشل  زا  هفوک  داّهز  داّبع و  زا  سک  رازه  راهچ  تفرگ و  دوجو  نیمکح  هّصق  و  تشگ . عقاو  هتفای  تبث ، مقر  خـیراوت 
ریما دوخ  رب  ار  اّوـک » نبا   » هتخاـس لزنم  دنتـسویپ و  ناشیدـب  رگید  سک  رازه  تشه  و  اـّلا » مکح  ـال   » دـنتفگ دـنتفر و  نوریب  مالـسلا  هیلع 

ناشیا دزن  ار  ساّبع  نبا  مالسلا ) هیلع   ) یلع یضترم  دندمآ ، نوریب  تقو  ماما  رب  هکنآ  ببس  هب  دنیوگیم ، جراوخ  ار  هفیاط  نیا  دنتخاس و 
، میتشگرب وا  زا  ام  دش  یضار  نیمکح  هب  یلع  دنتفگ  دندرکن و  لوبق  ار  وا  نخس  هجو  چیه  هب  درآزاب ، هدومن  تحیصن  ار  ناشیا  ات  داتسرف 

نب صوقرح  عوبری و  نب  ورمع  دومرف  نخس  زاغآ  ناشیا  اب  تفر و  ناشیا  دزن  هدش  راوس  دوخ  یلع  یضترم  ترـضح  دمآزاب و  سابع  نبا 
یـضار نیمکح  هب  نم  تفگ : ریمأ  میور ، ناـیماش  برح  هب  اـت  هد  بیترت  یهاپـس  نک و  هبوت  ياهدرک  گرزب  هاـنگ  یلع  اـی  دـنتفگ  ریهز 

؟ دینکیم ضارتعا  دیاهدمآ و  دوخ  نونکا  نک و  برح  كرت  هک  دیدرک  هغلابم  امش  مدوبن 
ره هب  ناشیا  هّصقلا  درک . مهاوخن  برح  امـش  اب  دـینکن  برح  نم  اب  اـت  تفگ  یلع  درک ، میهاوخ  برح  وت  اـب  اـم  تفگ : جراوخ  زا  یکی 

بیترت يرکـشل  دومرفیمن و  تافتلا  دینـشیم و  ناـشیا  ربخ  ریمأ  و  دـنتخاس ، دـعوم  ار  ناورهن  دـندرک و  بلط  ددـم  دنداتـسرف و  يرهش 
هک دنیوگیم  دـنیامنیم و  مادـقا  ناناملـسم ، تراغ  لتق و  هب  دـننکیم و  داسف  جراوخ  هک  دیـسر  ربخ  رخآ  هب  دور و  ماش  هب  هک  دومنیم 
هک تخاس  دیاب  هب  جراوخ  راک  تسخن  ار  ام  نینمؤملا ! ریما  ای  دـنتفگ : ریما  هاپـس  مینک ، تراغ  ار  هفوک  میورب و  ام  دور  ماش  هب  یلع  نوچ 
هب رکیپ  رفظ  رکـشل  یلع  یـضترم  دنربب ، يریـسأ  هب  ار  ام  دنزرف  نز و  دـننک و  تراغ  ار  ام  نامناخ  ناشیا  هک  ادابم  میوش  ماش  هجوتم  رگا 
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ناشیا تفر و  ناشیا  دزن  هب  دوخ  ریمأ  هک  دیسر  یئاج  هب  ّمهم  داتسرف و  ناشیا  دزن  ار  ساّبع  نب  هّللا  دبع  هراب  رگید  و  دیشک ، ناشیا  بناج 
زاـین يراز و  هب  دـنتفگیم و  ۀـبّوتلا » ۀـبّوتلا ،  » هدروآ و ریمأ  هب  يور  سک  رازه  تشه  دوـمن و  فـیوخت  يادـخ ، باذـع  زا  داد و  دـنپ  ار 

ریمأ هک  اّوک ) نبا   ) دنتسویپ و مالسا  رکشل  هب  ات  دنتسیرگیم 
ص:202  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بهو و نب  هّللا  دبع  جراوخ  دـمآ و  یلع  یـضترم  کیدزن  هدرک  عوجر  جراوخ  بهذـم  زا  دوخ  ّصاوخ  زا  سک  هد  اب  زین  وا  دوب  جراوخ 
ترـضح دیدرگ و  ناور  ناشیا  بقع  رد  ریمأ  و  دنداهن ، ناورهن  هب  يور  هتخاس  دوخ  ریما  يدـنتفگ  هیدـّثلا » وذ   » هک ار  ریهز  نب  صوقرح 

. دناوخ نیقرام  ار  ناشیا  دوب و  هداد  ربخ  یلع  اب  جراوخ  برح  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر
زا نیقرام  تعامج  اب  درک  یهاوخ  هبراحم  هک  دوب  هداد  ربخ  ار  یلع  هیلع ) همالس  هللا و  تاولـص   ) لوسر ترـضح  : » هک هدروآ  دهاوش  رد 

ناتسپ نوچ  يو  شود  رـس  رب  دشاب و  تشوگ  ياهراپ  يو ، تسد  کی  ياج  هب  هک  دشاب  یـصخش  ناشیا  نایم  رد  هک  جراوخ  ینعی  نید ،
. تراما رد  دوب  یبسار  بهو  نبا  کیرش  جراوخ  رتهم  دوب . هیدثلا » وذ   » وا و  عوبری ، مد  نوچ  دشاب  دنچ  یئوم  هراپ  تشوگ  نآ  رب  نانز و 

لوسر کیدزن  : » تفگ هک  هنع ) هّللا  یضر   ) يردخ دیعـس  وبا  زا  تسرد  دانـساب  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  لیالد  رد  یناهفـصا  خیـشلا  وبا 
ای تفگ  دمایب و  دنتفگ  هرصیوخلا  وذ  ار  وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  درکیم  تمسق  يزیچ  وا  مدوب و  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) يادخ
ای تفگ : قوراـف  منکن ؟ لدـع  نم  رگا  دـنک  لدـع  هک  تسیک  کـحیو »  » هک دومرف : هیلع ) هّللا  تاولـص   ) ترـضح نک  لدـع  هّللا  لوسر 

ریقح ار  امـش  زا  کـی  ره  هک  دـننارای  ار  وا  هک  ار  وا  راذـگب  هک  دوـمرف : ترـضح  منزب  ار  درم  نیا  ندرگ  اـت  هد  يروتـسد  ارم  هّللا  لوـسر 
اهنیا هک : دومرف  دنرازگ ؟ زامن  دنراد و  هزور  دـننایک ؟ نیقرام  هّللا  لوسر  ای  دندیـسرپ  دـنیآ . نوریب  قح  ریما  نید و  رب  نیقرام  اب  درامش و 

هایس دشاب  يدرم  ناشیا  ورـشیپ  و  دور ، نوریب  نامک  زا  ریت  هکنانچمه  تعرـس ، هب  مالـسا  زا  دنور  نوریب  اما  دنناوخ  زین  نآرق  دننک و  همه 
. دننک برح  نایمدآ و  زا  ياهقرف  نیرتهب  هب  دنیآ  نوریب  دشاب و  نانز  ناتسپ  لثم  يو  يوزاب  ود  زا  یکی 

هک مهدیم  یهاوگ  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  ار  نخس  نیا  مدونش  نم  هک  مهدیم  یهاوگ  هک  دیوگیم : يردخ  دیعـس  وبا 
دـنیوجب و دوب  ناشیا  ورـشیپ  هک  ار  درم  نآ  ات  دومرفب  سپ  مدوب ، يو  اب  نم  هورگ و  نیا  اـب  درک  رازراـک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

هدرک فصو  هلآ  و  هیلع ) هّللا  یلـص   ) يادخ لوسر  ترـضح  هک  دوب  تروص  نامه  رب  مدرک  رظن  دـش  رـضاح  نوچ  دـندرک  نانچ  دـنرایب 
. دوب

هار رد  ریمأ  رکـشل  هک  دناهدروآ  دوب  نانچنآ  دادیم ، هچ  ره  زا  ربخدوب  ناشن  زجعم ، یفطـصم  نابز  ص:203   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ربخ دیآ  نم  کیدزن  هک  دیئوگب  ار  دوخ  ياوشیپ  مالسا  رکشل  يا  هک  دز  هرعن  دوب  رید  يالاب  رب  یئاسرت  ریپ  دنتـشذگیم  يرید  رب  ناورهن 
اجک رکـشل  رادرـس  يا  تفگ  ینارید  ریپ  دیـسر  کیدزن  ریدـب  نوچ  دـینادرگ ، فورـصم  فرط  نادـب  بکرم  نانع  دـندیناسریم  ریمأ  هب 
وشم نافلاخم  برح  هّجوتم  و  رآ ، دورف  ار  دوخ  رکـشل  نک و  فّقوت  اج  نیمه  تفگ  ریپ  موریم ، نید  نافلاخم  برح  هب  تفگ  يوریم ؟

نآ ات  ریگ  هشیپ  یئابیکـش  روآ و  شیپ  ربص  يزور  دـنچ  فیعـض ، مالـسا  تلم  لها  علاط  تسطوبه و  رد  ناناملـسم  هراتـس  نامز  نیا  هک 
هراتس نالف  ریس  زا  ارم  ینکیم  ینامـسآ  ملع  يوعد  هک  وت  دومرف : یلع  دبای . یتّوق  ناناملـسم  علاط  و  دهن ، دوعـص  هب  يور  طباه  بکوک 

رد هک  دومرف  یلع  یـضترم  تسنادـن ، نآ  باوج  ریپ  درک  رگید  لاؤـس  ماهدونـشن ، هراتـس  نیا  ماـن  زگره  نم  هک  اّـقح  تفگ : ریپ  هد  ربـخ 
؟ تسنوفدم زیچ  هچ  وت  مدق  ریز  رد  هک  ینادیم  ياهداتسیا  هک  اجنآ  مسرپ  يزیچ  یضرا  تالاح  زا  يرادن  نادنچ  فوقو  نامسآ  لاوحا 

نیا وت  تفگ  ریپ  تسا ، لاونم  نیا  رب  نآ  هکس  شقن  هک  تسا  هکوکسم  ریناند  ددع  دنچ  نآ  رد  تسیفرظ  هک  دومرف  ریما  منادیمن . تفگ 
: تفگ یئوگیم ؟ اجک  زا  نخس 

هتـشک سک  هد  زا  رتـمک  وت  رکـشل  زا  ینک و  برح  موق  نیا  اـب  وت  هک  هدومرف  رگید  هداد و  ربـخ  ارم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
ار يو  مدـق  ریز  اـت  دوـمرف : هب  هدـش  ّریحتم  نانخـس  نیا  زا  ریپ  دـنور ، نوریب  دـنزیرگب و  هدـنز  سک  هد  زا  مک  ناـشیا  رکـشل  زا  دـندرگ و 
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ریما تسد  رب  هدـمآ  نوریب  رید  زا  لاـحلا  یف  ریپ  دوب ، هتفگ  ریمأ  هک  درب  ددـع  ناـمه  هب  وا  ياـهرانید  دـمآ و  نوریب  فرظ  نآ  دـندیواکب 
. دروآ ناورهن  هب  ور  مالکالام  تکوش  مامت و  توطس  اب  ریما  دش و  ناملسم 

رد هک  دیوگ : يدزألا  هّللا  دبع  نب  بدنج  هک  هدروآ  دـهاوش  رد  نانع  مه  تخب  يو و  باکر  رد  لابقاراسی  رب  حـتف  يو و  نیمی  رب  دـییأت 
رطاخ رد  یکـش  میدمآ  دورف  ناورهن  هب  نوچ  تسا  يو  بناج  هب  قح  هکنآ  رد  دوبن  کش  چیه  ارم  مدوب و  یلع  اب  نیّفـص  لمج و  برح 

زا دادماب  تسا  میظع  سب  يراک  ناشیا  نتـشک  دننادرم ، کین  نادـهاز و  همه  درک  دـیابیم  برح  ناشیا  اب  هک  تعامج  نآ  هک  داتفا  نم 
مداهنزاب نآ  هب  ار  دوخ  رپس  مدرب و  ورف  نیمز  هب  ار  دوخ  هزین  متشاد  بآ  هرهطم  دوخ  اب  مدمآ و  نوریب  هاگرکشل  نایم 

ص:204  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دتـسب و مدرب  شیپ  متـشاد  هک  ياهرهطم  يراد ؟ هارمه  بآ  چیه  هک  دیـسرپ  دیـسر و  اجنادب  یلع  یـضترم  هاگان  متـسشنب ، نآ  هیاس  رد  و 

يو لاح  زا  يراوس  هک  مدید  هاگان  تسشنب ، رپس ، هیاس  رد  تخاس و  وضو  دمایب و  نآ  زا  دعب  دش  ناهنپ  نم  رظن  زا  هک  تفر  رود  نادنچ 
نافلاخم نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ  دمآ و  مدناوخ  هب  ناوخب ، ار  يو  تفگ : دیوگیم ؟ هچ  ار  وت  راوس  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : دـسرپیم 

تفگ ریما  دنتشذگ  ناشیا  هک  هّللا  تفگ و  راوس  نآ  زاب  دنشاب ! هتـشذگ  ناشیا  هک  اّلک  دومرف  ریمأ  دندیربب ، ار  بآ  دنتـشذگ و  ناورهن  زا 
هّللا تفگ و  صخش  نآ  دنتشذگن  تفگ  ریما  ترضح  دنتشذگ  نافلاخم  هک  دمآ  يرگید  هک  دندوب  نخس  نیا  رد  دناهتـشذگن  ناشیا  اّلک 
ياج نداتفا و  ّلحم  هک  دـنرذگ  نوچ  دناهتـشذگن و  ناشیا  هّللا  و  هک : دومرف  ریما  بآ ، بناج  نادـب  ار  ناـشیا  تاـیار  مدـیدن  اـت  مدـماین 
لاح هک  داتفا  نم  تسد  هب  ینازیم  هک  هّلل  دمحلا  متفگ : دوخ  اب  متـساخرب و  زین  نم  تساخرب و  نآ  زا  دـعب  تساجنآ ، ناشیا  نوخ  نتخیر 

لوسر زا  ای  دوخ  راک  رد  یلاـعت  يادـخ  زا  تسه  هنّیب  ار  وا  اـی  دـیوگیم  نخـس  هنوگ  ره  ریلد و  تسا  ّیعدـم  وا  هک  مسانـشب  ار  درم  نیا 
لّوا دناهتـشذگ  ناورهن  زا  نافلاخم  هک  منیبب  رگا  هک  مدرک  دهع  وت  اب  ایادخ ! راب  متفگ  سپ  تسا ، هدونـش  يربخ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  )

فوفـص زا  نوچ  مزرو . تابث  فالخ  لهأ  لاتق  هبراحم و  رب  نانچمه  دنـشاب  هتـشذگن  رگا  مشاب و  نم  دنک  هبراحم  درم  نیا  اب  هک  یـسک 
ارم تشپ  سپ  ریمأ  هاگان  تسا ، هتـشذگن  بآ  زا  سک  کی  تسا و  هداتـسیا  دوخ  لاح  هب  ناـنچمه  ناـشیا  تاـیار  هک  میدـید  میتشذـگب 

کی شاب  لوغشم  راک  هب  هک  دومرف : نینمؤملا ، ریما  ای  یلب  متفگ  دش ؟ نشور  وت  رب  راک  تقیقح  بدنج ، يا  تفگ  دینابنجب و  و  تفرگب ،
باحصا میداتفیب  ود  ره  دز  یمخز  ارم  وا  مدز و  یمخز  ار  يو  نم  متخیوآ  رد  يرگید  اب  متشک و  مه  ار  يرگید  متـشکب و  ناشیا  زا  نت 

. دوب هدیسر  رخآ  هب  هبراحم  هک  تقو  نآ  زج  مدماین  شیوخ  اب  دندربب و  دنتشادرب و  ارم  نم 
زا برح  لاتق و  ماگنه  هب  يدنتفاتن و  رادبآ  ریشمش  زا  يور  يزابرـس  رد  برـض  نعط و  تقوب  هک  نادرم  هاش  هاپـس  نوچ  هک  دیوگ  يوار 

. يدنتفاتش هلداجم  هکرعم  هبراحم و  نادیم  هب  تدارا  يور 
هیداب رد  ار  شیوخ  تلالض ، هار  زا  هک  جراوخ  رتبأ  رکشل  اب  نکفادرم  يامزآمزر و  ردفص و  ریلدنهآ و  رد  قرغ  ریشمش  رهوگ  وچ  همه 

نایصع هیواه  نایغط و 
ص:205  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. هتخاس رّدکم  يرادربنامرفان  یشکرس و  بیاوش  هب  ار  تعاطا  دایقنا و  یفاص  دروم  رابدإ  تیاغ  زا  دندوب و  هتخادنا 
. دندوشگ هلتاقم  هار  هدمآ  هلباقم  رد  ماقتنا  راخ  هب  رپ  یغامد  ابماخ  يادوس  زا  روشرپ  يرس  اب 

ره داد و  هجیتن  بولطم  ضیقن  دندوب  هدرک  بیترت  هک  همّدقم  ره  نافلاخم  دنتخیر  ورف  نوخ  نیز  ناراب  وچدـنتخیمآ  رکـشل  اوه  ربا و  وچ 
. تشگ سکعنم  دندوب  هدومن  رّوصت  هک  ياهّیضق 

تیانع میسن  «« 1  » ُءاشَی ْنَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  َو   » ّبهم زا  ار  ریما  رکشل  دنتشاک  هک  یمخت  دنتشادنرب ز  ربدنتشاد  هک  يدیما  لد ز  دنتـشادرب 
. دیمدب « 2 « » ُْحتَْفلا ُمُکَءاج  ْدَقَف   » نشلگ زا  دارم  لگ  دیزوب و 

نت کی  دون و  دصهن و  رازه و  هس  سکان  رازه  راهچ  نآ  زا  دمآ  رـس  هب  ادلی  بش  ار  ضرغ  باحـصا  ودمآرب  لابقا  قرـشم  زا  رفظ  حـبص 
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دندیشچ تداهش  تبرش  نت  هن  یلع  یضترم  رکـشل  زا  و  دندرب ، نوریب  راوخنوخ  هطرو  نآ  زا  ناج  هتخیرگ  سک  هن  دندش و  فلت  هصرع 
، هداد ناشن  وا  زا  ربمغیپ  هک  ار  ۀیدثلا  وذ  هک  دومرف  ریما  دندیـشک ، تمالـس  لحاس  هب  نوخ ، يایرد  نآ  زا  یناگدنز  تخر  رکـشل  یقاب  و 
هک و دروخ  دنگوس  ریما  ترضح  هدومن ، رارف  برح  هکرعم  زا  دشاب و  هدشن  هتـشک  دیاش  دنتفگ  یعمج  دنتفاین  دنتـسجب  راب  کی  دیئوجب .
هب دنتفای  ناگتـشک  زا  نت  لهچ  ریز  رد  دنتـسج  هب  ار  وا  راب  رگید  دـیباییم  هتـشک  ار  وا  دـناهتفگن  غورد  نم  اب  میوگیمن و  غورد  نم  هّللا 

حتف ربخ  دور و  هفوک  هب  هک  تسیک  هک : دومرف  یلع  یضترم  سپ  دوب ، هدرک  تیاور  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یبن زا  ّیلو  هک  تفـص  نیمه 
هک ورب  هک  دومرف  ریما  مناسر ؟ هفوک  لها  هب  هدژم  نیا  مورب و  نم  نینمؤملا  ریما  ای  هک  دـمآ  شیپ  يدارم  مجلم  نبا  دـناسر ، نایفوک  هب  اـم 

. تخاس یهاوخ  دوخ  راک 
هفوک هب  نآ  زا  سپ  هدمآ ، دـندوب  هدـمآ  نامثع  لتق  هب  هک  نامدرم  نآ  هارمه  وا  هدوب و  رـصم  زا  مجلم  نبا  لصا  هک  دـننآ  رب  خـیرات  لهأ 

. دوب یلع  یضترم  رکشل  رد  هداتفا و 
______________________________

.13 هیآ : نارمع ، لآ  (- 1)
.19 هیآ : لافنألا ، (- 2)
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ناشیا اب  مجلم  نبا  دندوب و  هدمآ  نت  هد  نمی  زا  دوب  هدـیبلط  ددـم  اج  همه  زا  جراوخ  برح  هب  هّجوت  تقو  رد  ریما  هک  تسا  نآ  یتیاور  و 

. بیهم يرکیپ  بیجع و  لکیه  اب  نیگمهس  تشز و  تیاغ  هب  دوب  يدرم  دوب ،
لوـبق ریما  دـندروآ و  ریما  دزن  هب  یکّربـت  هفحت و  ناـشیا  زا  کـی  ره  یئاـقل و  شوخاـن  یتـعلط ، دـب  يددییأر  هریت  یئور ، هتـسشان  نـیزا 
ضرعم رد  وا  هفحت  و  دینادرگب ، وا  زا  يور  یلع  یضترم  دروآ  ریما  شیپ  یتمیق ، تیاغ  هب  تشاد  يریـشمش  هک  مجلم  نبا  رگم  دومرفیم 

. داتفین لوبق 
ینکیم و لوبق  هیدـه  نم  ناهارمه  ناراـی و  زا  هک  تسا  هنوگچ  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : و  دـمآ ، ریما  شیپ  تولخ  هب  مجلم  نبا  تبقاـع 

ریما یناتسیمن ؟ نم  زا  دشابن  نیا  دننام  رگید  ریشمش  هد  برع  رد  دیاش  هک  یتمیق  ریـشمش  نینچ  نیا  و  یهنیم ؟ نم  یناشیپ  رب  ّدر  تسد 
عزج داتفا و  نیمز  هب  مجلم  نبا  دش . دهاوخ  لصاح  ریشمش  نیدب  نم  زا  وت  دارم  هکنآ  لاح  مناتسب و  وت  زا  ریشمش  نیا  هنوگچ  هک  دومرف :

نم رطاخ  رد  لاحم  رکف  نیا  ای  درذـگ  نم  لایخ  رد  تروص  نیا  هک  ادابم  زگره  تاهیه ،» تاهیه   » نینمؤملا ریما  ای  تفگ ! و  درک ، رایـسب 
یلاع ترـضح  نیا  ّتبحم  هتـشادرب  باحـصأ  بابحأ و  زا  لد  و  ماهتفرگ ، نکـسم  نطو و  كرت  وت  تمزـالم  قشع  هب  نم  و  دـنک ، روطخ 

. هتشگ نّکمتم  ملد  ردص  رد  باطتسم  بانج  نیا  نامزالم  تّدوم  ناطلس  و  تسا ، هتسش  ملد  حول  زا  يوس  ام  یتسود  شقن  تبتر 
دش دنات  انشآ  رگید  سک  اب  ایدش  دنات  ادج  وت  زا  ملد  هک  اشاح 

رّوصتم یفالخ  نیا  رد  یندـش و  عقاو  تسیتروص  نیا  دومرف  ریمأ  دـش  دـنات  اجک  درذـگب  وت  يوک  زوتسود  دراد  ارک  دلـسگب  وت  رهم  زا 
هیداـب هب  قاـفو  ماـقم  زا  و  تخیب ، یهاوـخ  تفلأ  هنیئآ  رب  تشحو  راـبغ  وـت  و  ین ، نکمم  زواـجت  نآ  زا  یندوـب ، تـسیرما  نـیا  و  تـسین ،

. تخیرگ یهاوخ  قافن  ماجرفان 
هب ماهداتسیا  وت  شیپ  رد  نم  کنیا  ریمأ  يا  تفگ : مجلم  نبا  ینکشب  زاب  ینک  دهع  طرش و  دنچ  رهتسین  وت  تداع  افو  مسر  رهم و  نیئآ 

. دنناسر مصاصق  هب  ات  نک  مکح  دش  دهاوخ  عقاو  تروص  نیا  نم  زا  هک  ياهدومرف  قیقحت  رگا  و  دنربب ، متسد  ود  ره  ات  يامرف 
صاصق قحتسم  هک  تسا  هدشن  رداص  يرما  وت  زا  هک  منک ، صاصق  ار  وت  نوچ  هک  دومرف : ریمأ 
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. تسا ّقح  وا  نخس  تسار و  وا  لوق  هک  منادیم  تسا و  هداد  ربخ  ارم  قداص  ربخم  اّما  يوش ؟
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ریما رکـشل  رد  و  هتفاـین ، نتفر  نوریب  لاـجم  و  هدـمآ ، ناورهن  هب  موق  نآ  هّجوت  تقو  هب  و  هدوب ، جراوخ  زا  مجلم  نبا  هک  تسا  نآ  یلوق  و 
و دورب ، شیپ  زا  هک  دیبلط  تزاجا  مجلم  نبا  تشگ ، هفوک  هّجوتم  هدش  غراف  جراوخ  برح  زا  ریما  ترضح  نوچ  ریدقت ، ره  رب  و  هدنامب ،
اب ریمأ  حـتف  ربخ  دـنلب  زاوآ  هب  و  تشگیم ، تاّلحم  رازاب و  درگ  دیـسر  هفوک  هب  نوچ  اّما  دـناسر . هفوک  لها  هب  ریمأ  ترـصن  حـتف و  هدژم 

. دیناسریم ماع  ّصاخ و  عماسم  هب  مالک  نیا  نومضم  و  تفگیم ، هفوک  مدرم 
زا هک  دینش  ین  فد و  زاوآ  و  دیسر ، یئارـس  ردب  ياهّلحم  رد  هاگان  دمآ  رـسب  تملظ  تبون  يو  وترپ  زودمآرب  حتف  قفأ  زا  رفظ  دیـشروخ 

تبوقع یهلا و  باذـع  هب  و  منک ، یهن  رکنم  نیا  زا  ار  هناخ  نیا  نانکاس  تفگ : دوخ  اب  و  داتـسیاب ، هناـخ  نآ  رد  رب  دـیآیم ، نوریب  هناـخ 
رخآ رمز و  زا  دوب  یهن  شراک  لّوا  هک  یتلاح  بجع  درک . عنم  دورس  انغ و  زا  ار  هناخ  نآ  لهأ  و  دز ، هرعن  سپ  میامن ، فیوخت  یهاشداپ 

يدبأ تواقش  عیقوت  هب  دوخ  لاوحأ  روشنم  و  يرمأ ، نیرتتشز  يراک و  نیرتبعص  درک  رایتخا  نآ  ببس  هب  و  رمخ ، زا  دوب  برـش  شلمع 
. دینادرگ حّشوم  يدمرس  نارسخ  و 

ياههماج اب  دـندمآ  نوریب  هناـخ  نآ  زا  هک  دـید  تاروع  یعمج  هّصقلا ، سوبحم  دـنام  تواقـش  نادـنز  هبسوحنم  عبط  راـکبان و  سفن  ز 
نوچ يدندز ، لاثم  وا  لامج  نسح و  هب  برع  رد  و  هماطق . وا  مان  هلیمج ، رایـسب  دوب  ینز  ناشیا  نایم  رد  و  نوگانوگ ، ياههیاریپ  و  نّولم ،

. تخوسب وا  ّتبحم  قرب  هرارش  هب  شربص  نمرخ  و  تخورفارب ، شاهنیکرپ  هنیس  نوناک  رد  وا  قشع  هلعش  داتفا  نز  نآ  رب  مجلم  نبا  مشچ 
دزن هتشادرب  شیپ  زا  ار  ایح  هدرپ  تحاقو ، تسدب  رخآ  تفرگ  ناهج  ردنا  رس  ياپ  زیرگ  ربصتفرگ  ناج  كرت  ملد  قشع و  دیشک  رکشل 

ترـضح و  دـندوب ، جراوخ  هلیبق  نآ  و  بابّرلا ، میت  زا  هک  داد : باوج  ياهلیبق ؟ موق و  مادـک  زا  نینزان ، مارـالد  يا  تفگ : و  دـمآ ، هماـطق 
. دـندوب یلتق  نآ  هلمج  زا  وا  ناـشیوخ  زا  نت  هدزاود  هماـطق و  ردارب  ردـپ و  و  دوـب ، هدـیناسر  لـتق  هـب  ار  ناـشیا  زا  یعمج  ناورهن  رد  ریمأ 

هب ینکیم  تبغر  تفگ : مرادن ، رهوش  تفگ : يراد ؟ رهوش  ای  ياهویب  وت  ینعی  لعب ؟ تاذ  مأ  تنأ  میا  تفگ : مجلم  نبا  هّصقلا ،
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و مجاتحم ، يرهوش  نینچ  هب  هک  تسهاـگرید  تفگ : هماـطق  یـشاب ؟ نمیا  وا  هنتف  زا  دـنکن و  تمـالم  نادـب  سکچـیه  ار  وت  هک  يرهوش 
. دومن لیم  يو  بناج  هب  هماطق  لد  دوب ، ّتیسنج  تبسن  هک  اجنآ  زا  نک ، تباجا  یتفای  نونکا  تفگ  مجلم  نبا  مباییمن ،

نآ منک ، تروشم  دوخ  يایلوا  اـب  اـت  اـیب  نم  هارمه  تفگ  تساـبرهک  هاـک و  وچمه  ار  دوخ  سنجتسامـس  ضرا و  نیا  ردـناک  هّرذ  هّرذ 
هب یئاههماج  و  دنتـسب ، ورف  يارـس  رد  ات  دومرف : و  دـمآرد ، دوخ  لزنم  هب  هماطق  دیـسر ، يو  يارـس  رد  هب  ات  تفر  هب  هنوعلم  نآ  اـب  نوعلم 

. تسب دوخ  رب  اههیاریپ  و  دیشوپ ، رد  فّلکت 
هب و  دـمآرب ، هفرغ  يالاب  هب  نانکهولج  سپ  يراد  نالدیب  ناج  دـصق  یتسب  هیاریپ  نیا  هکمد  نیا  ناسک و  زا  يدوبریم  اـهلد  هیاریپیب  وت 

دمآ هناشن  رب  قشع  ریت  هک  دـید  نوچ  و  دـینادرگ ، دوخ  راتفرگ  یگرابکی  هب  ار  مجلم  نبا  لـالد  جـنغ و  هویـش  لاـمج و  نسح و  همـشرک 
نوریب نآ  هدـهع  وت  هک  لکـشم  و  نارگ ، رهم  هب  ّالإ  میآرد  وت  حاکن  دـقع و  رد  هک  دـننکیمن  تبغر  نم  يایلوا  تفگ : و  درک ، زان  زاغآ 

رازه هس  هکنآ  یکی  تسا : زیچ  هس  نم  رهم  هک  تفگ : هماطق  منک ، یلّمأت  باب  نآ  رد  ات  يامن ، رهم  نییعت  تفگ  مجلم  نبا  ندـمآ ، یناوت 
مهرد و هّیـضق  تفگ : مجلم  رـسپ  یئاـمن ، راـیتخا  بلاـط  یبا  نب  یلع  لـتق  موس  يرواـیب ، هیّنغم  هلیمج  كزینک  مود  ینک ، ادأ  دـقن  مهرد 

راوسهـش هک  یلع ؟ نتـشک  رب  دوب  دـناوت  رداق  هک  هماطق ! يا  کحی  و  بعـص ، تیاغ  هب  تسیراک  یلع  نتـشک  اّما  مراد ، لوبق  ار  كزینک 
. تسا برع  نالدرپ  ناشکندرگ و  هدننکش  برغم و  قرشم و 
فاق هوک  رب  هزرل  دتف  تبیه  زفالغ  زا  راقفلا  وذ  دشک  رب  وا  وچ 

رد یلع  لتق  رـس  زا  اّما  مشخبیم ، وت  هب  زین  كزینک  لام و  نم  تفگ : هماطق  دوش  نادرگ  ناریلد و  يالبدوش  نادرگ  هزین  وا  تسد  رد  وچ 
راک نیا  یهاوخیم  نم  لاصو  رگا  تسا ، یلع  نتـشک  نم  نیباک  نامز  نیا  مرادن ، مارآ  مهاوخن  وا  زا  ردارب  ردپ و  هنیک  ات  و  مرذـگیمن ،

هب شتّیلهاج  ّتیمح  گید  و  دیشک ، هلعـش  وا  قافن  شتآ  دونـشب ، نخـس  نیا  هک  مجلم  نبا  يدیدن . مزگره  هک  رادنپ  هنرگو  نک  لوبق  ار 
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رهـش نیدـب  نم  هک  اـیئوگ  و  دـمآ ، دـیدپ  نآ  رثأ  کـنیا  تفگیم  ارم  هچنآ  تسا و  تسار  یلع  نخـس  هک  هّللا  و  تفگ : و  دـمآ ، شوـج 
تمیزع نیرب  هماطق  يا  تفگ : سپ  یلع ، نتشک  هب  ّالا  مدماین 
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: تفگ هماطق  منک ، تیافک  ار  ّمهم  نیا  دوز  يوش  یـضار  نم  زا  منز  وا  هب  هک  تبرـض  کی  هب  رگا  و  متـسبرب ، وا  لتق  هب  رمک  مداتـسیاب و 

ریـشمش نونکا  مدش ، یـضار  رادقم  نیدب  نم  و  دنـشاب ، راک  ددـم  رای و  ار  وت  راک  نیا  رد  هک  منک  بلط  ار  یتعامج  زین  نم  و  دـشاب ، اور 
ریما تمدخ  هب  يور  و  داد ، ودب  ار  دوخ  ریشمش  مجلم  نبا  یئآزاب ، دوز  و  يرذگن ، رد  طرش  رس  زا  ات  هنب ، نم  کیدزن  نخـس  نیدب  دوخ 

داب كرابم  دـنتفگیم و  تینهت  نامدرم  دوب ، هدـمآرد  هفوک  هب  ریمأ  ترـضح  و  دـندوب ، هتفر  لابقتـسا  هب  هفوک  لهأ  لحم  نآ  رد  و  داـهن ،
. دندرکیم

دمآزاب رفس  نیب ز  ناهج  مشچ  مدرمدمآزاب  رد  دوصقم ز  هک  دمحلا  هّلل 
بکرم نانع  دیسر  هفوک  دجسم  رد  هب  ات  دناریم ، نینمؤملا  ریما  دمآزاب  رگد  ناج  نالد  هتسخ  نت  هبیسفن  احیسم  لصو  زا  هک  دمحلا  هّلل 

نادنزرف و  دومرف ، ادأ  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  و  داهن ، دجـسم  رد  كرابم  مدق  دش و  هدایپ  هدرک  نوریب  باکر  زا  ياپ  دیـشک و  زاب 
رب لمتشم  ياهبطخ  و  دمآرب ، ربنم  يالاب  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یـضترم  دندوب ، رـضاح  اجنآ  همه  هفوک  نایعا  فارـشأ و  ناّبحم و  ریمأ و 

سپ دینادرگ ، راودیما  ینادواج  تبوثم  هب  و  دیناسرت ، هب  ینّابر  تبوقع  زا  ار  نامدرم  و  دناوخ ، یهانپ  تلاسر  ترضح  تعن  یهلا و  دمح 
؟ تسا هتشذگ  زور  دنچ  ام  هام  نیا  زا  اذه » انرهش  نم  یضم  مک  ینب  ای  : » تفگ هتسشن ، دید  ار  نسح  ماما  درک  هاگن  ربنم  تسار  بناج  رب 
، دوب رـضاح  نیـسح  تسیرگن  ربنم  پچ  بناج  هب  سپ  نینمؤملا ، ریما  ای  زور  هدزیـس  هک  دومرف : هدازهاش  دوب ، ناضمر  كراـبم  هاـم  نآ  و 
هب تسد  یلع  سپ  نینمؤـملا ، ریما  اـی  زور  هدـفه  تفگ : تسا ؟ هدـنام  زور  دـنچ  هاـم  نیا  زا  اذـه »؟ انرهـش  نم  یقب  مک  ّینب  اـی  : » دوـمرف
ادأ دنچ  یتیب  و  تّما ، نیا  نیرتتخبدب  دنک  باضخ  نم  رـس  نوخ  زا  ارم  نساحم  هام  نیا  رد  تفگ : و  دروآ ، دورف  دوخ  كرابم  نساحم 

. درک مهاوخ  یئوکین  يو  هب  نم  و  دارم ، هلیبق  زا  يدارمان  دهاوخیم  نم  لتق  تسا : نیا  شنومضم  هک  دومرف ،
مربیم هانپ  تفگ : و  داتسیاب ، ریما  شیپ  رد  دمایب و  درک  هبلغ  يو  هب  میظع  یتبیه  دیسر  مجلم  نبا  عمس  هب  نخـس  نیا  نوچ  هک  دناهدروآ :
هب ارم  ای  دننک  عطق  ارم  ياهتسد  ات  یئامرفب  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و  يربیم ، نامگ  نم  رب  هچنآ  زا  نینمؤملا ! ریما  ای  يادخ  هب 

ص:210  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تسا هداد  ربخ  ارم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  نکیل  درک و  ناوتن  صاصق  ار  هتشکان  هک  دومرف : ریما  دننک . لتق  یهجو  نیرتتشز 

و درکیم ، داعبتسا  نانچمه  مجلم  نبا  دسرن . دوخ  دارم  هب  وا  و  دنز ، یتبرض  دوخ ، دارم  يارب  زا  ار  وت  دشاب و  دارم  هلیبق  زا  وت  هدنـشک  هک 
هتـشادن فوقو  نآ  رب  رگید  سکچـیه  وت  هیاد  و  یـشاب ، علّطم  نآ  رب  وت  هک  مهد  ربـخ  يّرـس  زا  ار  وـت  نم  تفگ : ریما  دوـمنیم . هذاعتـسا 

رد وت  زا  نز  نآ  يزور  هک  دومرف : ریمأ  يرآ  تفگ : دوب ؟ هیدوهی  ینز  تیلوفط  رد  وت  هدـننک  تیبرت  هک  دـنگوس  وت  رب  يادـخ  هب  دـشاب ،
راّضح و  دـش ، رت  شکرابم  نساـحم  هک  ینتـسیرگ  تسیرگ  هب  ریمأ  نآ  زا  دـعب  تخادـنا . شیپ  رد  رـس  يرآ و  تفگ : دوب ؟ هدـش  بضغ 

تداهـش راظتنا  ماهدوب و  گرم  دـنموزرآ  هشیمه  ین ، مسرتیم ، گرم  زا  نم  هک  دـیرادنپن  ات  موق  يا  تفگ : سپ  دنتـسیرگب ، زین  سلجم 
. مربیم

تسرتشوخ نیریش  دهش  زا  گرم  رهزتسا  رگید  یگدنز  ار  ام  گرم 
مورحم ناگـشوگرگج  مولظم و  نادـنزرف  يارب  نم  هیرگ  اـما  تسود  کـیدزن  ار  تسود  دـناسر  اـتتسوپ  یفاـص ز  ار  زغم  دزاـس  گرم 
دیناسرب نابیاغب  نارـضاح  يا  هک  دومرف : سپ  تشگ ، دنهاوخ  راتفرگ  زین  یمیتی  زوسب  نم  زا  دعب  و  دناالتبم ، یبیرغ  دردب  الاح  هک  تسنم 

دالوا رب  امش  هیرگ  هک  دیلانب ، ناشیا  ترـسح  زا  و  دییرگب ، ناشیا  تبیـصم  رد  دسر  امـش  هب  نآ  ربخ  دننک و  دیهـش  ارم  نادنزرف  نوچ  هک 
شتآ هدنب ، هدید  بآ  هک  دیرابب ، هدید  زا  بآ  دنچ  ياهرطق  ات  دینک  دهج  ماجنا ، مغ  ماّیا  نیا  رد  نازیزع  يا  سپ  دوب . دهاوخن  عیاض  نم 
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دنیـشن و هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر نادنزرف  متام  هب  و  دزیخرب ، سفن  تّذل  رـس  زا  اهزور  نیا  رد  هک  ره  دـناشن ، ورف  ار  ینّابر  بضغ 
هزیکاپ تشهب  ضایر  رد  ادرف  هک  تسه  دـیما  درآرد ، همغن  هب  تمالم  راسخاش  رب  ار  تمادـن  غرم  و  دنافکـشب ، هنیـس  غاـب  رد  هودـنا  لـگ 

. دریذپ اهب  بیز و  تاجرد  عفر  لاخ  تاجن و  طخ  هب  شناج  هراسخر  و  دریگ ، نتفکش  دیما  نیتاسب  زا  شدارم  نیحایر  تشرس 
وا يادرف  يداش  نوریب  هزادنا  زا  دشابدروخ  مغ  نادیهش  نآ  يارب  زا  زورما  هک  ره 

وا  ياخ  رکش  لعل  نمشد ، رهز  زا  خلت  هتشگدیروآ  دای  نسح  لاح  زا  هر  کی  نازیزع  يا 
وا يالاو  ترتع  كاپ و  دالوا  مغ  زویلع  نب  نیسح  لتق  زا  دیشیدنارب  سپ  ص:211   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هناخ رد  یبش  و  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ریمأ  هّصقلا ، وا  يابیز  خر  ناهنپ  نوخ  كاخ و  نایم  ردلد  هّصغرپ  نت  حورجم  رگج ، هتسخ  بل ، هنشت 
؟ دیروخیمن ماعط  هدایز  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ  دومرفیمن ، لوانت  همقل  هس  زا  هدایز  و  نیسح ، لزنم  رد  یبش  و  درکیم ، راطفا  نسح 

بش نامه  رد  مجلم  نبا  سپ  مشابن . هدولآ  دسر  رد  قح  رمأ  نوچ  هک  مهاوخیم  مدرگزاب ، قح  هاگرد  هب  هک  هدیسر  کیدزن  هک  دومرف :
وا و  دوب ، هتفگ  نخـس  یعجـشأ  هرجب  نب  بیبش  اب  مجلم  نبا  و  دوخ ، هلیبق  زا  دوب  هدرک  ادیپ  ار  یمیمت  نادرو  هماطق  تفر و  هماطق  هناخ  هب 

مجلم نبا  و  دـندرک ، تعیب  ریما  لتق  رب  هماطق  روضح  هب  بش  نآ  رد  یجراخ ، هس  ره  سپ  هتخاس ، یـضار  یلع  لتق  رب  دوخ  تنواعم  هب  ار 
لوغـشم تعاط  هب  بش  همه  ریما  دـمآرد ، ناضمر  مهدزون  بش  ات  دوبیم ، تصرف  رظتنم  و  دـنداد ، بآ  رهز  هب  ار  وا  ریـشمش  ات  دومرف  هب 

زگره هک  هّللا  و  هّللا » لوسر  قدـص  : » یتفگ یتـسیرگن و  نامـسآ  رد  و  يدـمآرد ، يارـس  ناـیم  تعاـس  ره  دومرفن ، باوخ  قلطم  و  دوب ،
ات دـینارذگیم ، لاونم  نیمه  رب  و  نتـشک ، زا  ارم  هدنـشک  درادیمزاـب  زیچ  هچ  سپ  تفگن . غورد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) يادـخ لوـسر 

: دومرف نتسب  نایم  لاح  رد  تسب و  رد  نایم  درک و  هزات  وضو  سپ  دور ، دجسم  هب  هک  دمآ  نآ  تقو 
. درک دهاوخ  تاقالم  وت  اب  گرم  هک  گرم ، يارب  زا  دنبرب  تخس  ار  نایم  اکیقال » توملا  ّناف  توملل  کمیزایح  ددشا  »

یقولخم چیه  لاح  هفیحـص  رب  دولخ  مقر  هک  دـیآ  دورف  وت  يداو  هب  نوچ  گرم  زا  نکم  عزج  و  اکیداوب » ّلح  اذا  توملا  نم  عزجت  «و ال 
. هدیناشچن تادوجوم  زا  ار  يدحأ  چیه  ینادواج  تایح  تبرش  و  دناهدیشکن ،

هک دیسر  يارس  نایم  هب  دومرف  نتفر  نوریب  تمیزع  ریما ، نوچ  سپ  تسین  رارق  تابث و  لحم  انف  رادتسین  راوتـسا  رمع  هناخ  ساسا  يرآ 
و دنتفرگ ، راقنم  هب  ار  ترضح  نآ  نماد  هدیشکرب  دایرف  و  دندمآ ، شیپ  دندوب  هناخ  نآ  رد  هک  دنچ  یباغرم 

ص:212  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ناـشیا هـک  دـیرادب ، ناـنیا  زا  تـسد  هـک  دوـمرف  ریمأ  دـننک ، رود  ار  ناـشیا  هـک  دنتــساوخ  ریما  نارتـخد  دور ، نوریب  هـک  دنتــشاذگیمن 

. نم رب  دنناگدننکهحون 
زا ناگدننکهحون  نآ  زا  دعب  و  نم ، قارف  رد  دنناگدننکدایرف  اهنیا  الاح  حیاون .» اهعبتت  حیاوص ، ّنه  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  و 
ای هک  دومرف  نسح  تفگب  هملک  نیا  نوچ  دوب ، هدرک  راطفإ  نسح  ماما  هناخ  رد  ریمأ  بش  نآ  و  نم . تبیـصم  يارب  دـمآ  دـنهاوخ  رد  یپ 
يا تفگ : دـش ، دنمتـسم  ام  ياهناج  دـنمدرد و  ام  ياهلد  هک  ییوگیم ؟ هک  تسا  ثیدـح  هچ  نیا  و  ینزیم ، هک  تسلاـف  هچ  نیا  هاـتبأ !
عادو لیبس  رب  نادـنزرف  کی  کی  اب  سپ  دوب . مهاوخ  ناگتـشک  هلمج  زا  هام  نیا  رد  هک  دـهدیم  یهاوگ  ملد  اّما  تسین ، لاـف  نیا  دـنزرف 

. داتفایم عامتسا  قارفلا ! قارفلا ! يرازگناج  زاوآ  راوید  رد و  زا  ایئوگ  و  تفگیم ، ياهملک 
میتشاذگب ار  هنیرید  تبحصمیتشادرب  لد  میتسب و  رب  تخر 

میهن اپ  ملاع  يداش  مغ و  ربمیهراو  مغ  هّصغ و  زک  دش  تقو 
؟ میشچ نآ  نیز و  هبانوخ  یکب  ات  ؟ میشک نانود  مغ  راب  یک  هب  ات 

: تفگ دش و  ناور  دجسم  هب  يور  ریما  سپ  هتساک  تنحم  هب  نادنز  نیرد  امهتسارآ  ام  رهب  ّتنج  ردص 
، اتکی دوبعم  ریغ  زگره  هک  ار  يادـخ  هار  رد  هدـننکداهج  نمؤم  دـیهد  هار  ینعی  دـحاولا  ریغ  دـبعی  هّللا ال  یفدـهاجملا  نمؤملا  لیبس  اولخ 
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. داتسیا زامن  هب  و  داهن ، دجسم  رد  مدق  و  داد ، زاوآ  زامن  يارب  ار  نامدرم  تفگ و  زامن  کناب  دجسم  هب  نوچ  و  هدرکن ، شتسرپ 
زاوآ هماـطق  نوچ  هداـتفا ، بارخ  تسم و  تقو  نآ  رد  و  دـندوب ، هدروخ  بارـش  هماـطق  هناـخ  رد  بش  همه  بش  یجراـخ  رفن  هس  نآ  اـّما 
مدرم هک  تسمد ، هب  مد  دـمآ و  دجـسم  هب  یلع  کنیا  دیـسر و  تقو  هک  زیخرب  تفگ : درک و  رادـیب  ار  مجلم  نبا  دینـش ، ریما  زامن  گـناب 

نبا نک . اود  نم  لاصو  تبرش  هب  مه  ار  دوخ  قارف  درد  و  يآزاب ، يدوز  هب  نک و  اور  نم  تجاح  ورب  دوز  داهن ، دنهاوخ  دجسم  هب  يور 
نم هک  دید ، ناوتن  هچنآ  هدیدب  میآزاب  و  تخبدب ، كاله و  نت  هب  مورب  تفگ  و  تفرگرب ، ار  دوخ  دولآرهز  غیت  و  تساخرب ، مجلم 

ص:213  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دهاوخ بلاط  یبا  نب  ّیلع  هدنشک  ناینیسپ  نیرتتخبدب  هک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) يادخ لوسر  تفگ  هک  مدینـش  یلع  زا  زورید 

دش غراف  دجـسم ، ّتیحت  يادأ  زا  یلع  یـضترم  نوچ  اّما  تخادنا ، ناگتفخ  نایم  رد  ار  دوخ  داهن و  دجـسم  هب  يور  تفگ و  هب  نیا  دوب ،
: هک تفگ  و  دز ، يوارف  یئاپرس  ریما  دوب ، هتفخ  يور  رب  مجلم  نبا  درکیم . رادیب  زامن  يارب  ار  ناگتفخ  دمآرب و  دجسم  درگ  تساخرب و 

رایتسد تساخرب و  مجلم  نبا  داتـسیا ، زامن  رد  و  دـمآ ، بارحم  شیپ  زاب  تشذـگرد و  وا  زا  و  رازگزاـمن ، وش و  رادـیب  ینعی  ّلـص » مق و  »
. دوشیم توف  تصرف  هک  زیخرب  تفگ  ار  دوخ 

، دـندمآ دجـسم  رد  هب  یجراخ  هس  نآ  هک  تفگیم  زامن  کناب  زونه  ریما  : » هک تسا  روکذـم  هربتعم  بتک  یـضعب  يربط و  خـیرات  رد  و 
یئاـج هب  يرگید  دوش  اـطخ  یکی  رگا  مینزب  ریـشمش  ود  ره  دـنتفگ  و  یفرط ، زا  یکی  ره  دنتـسشنب ، دجـسم  رد  هب  ود  ره  نادرو  بیبش و 

رد مدق  دش ، غراف  ناذا  زا  ریما  نوچ  اّما  نکب ، دوخ  راک  دیاینرب  يراک  ار  ام  رگا  و  ور ، دجـسم  نورد  هب  وت  دـنتفگ : ار  مجلم  نبا  و  دـسر .
نبا دنتسجب ، ود  ره  ناشیا  دمآ  راوید  رب  دروآ ، دورف  غیت  مه  نادرو  تسکشب . دمآ و  دجسم  رد  قاط  رب  دزب  ریـشمش  بیبش  داهن ، دجـسم 
ربص دوب ، زامن  رد  ریما  و  دمآ ، بارحم  شیپ  دیشکب و  ریشمش  سپ  دنریگب ، ار  ام  دنسر و  رد  مدرم  نامز  نیمه  هاتحیـضف  او  تفگ : مجلم 
زور رد  هک  دمآ  عضوم  نآ  رب  ار  اضق  و  دروآ ، دورف  ریشمش  یقش  نآ  تشادرب  هدجس  زا  رس  هک  نیمه  و  دروآ ، ياجب  لوا  هدجس  ات  درک 

زا يزاوآ  و  دش ، هتفاکش  شکرابم  رس  زغم  ات  دیسر  تبرض  نآ  ّلحم  رب  تبرـض  نیا  نوچ  دوب ، هدز  مخز  دو  دبع  نب  ورمع  قدنخ  برح 
نوریب دجـسم  زا  دینـش  ادـص  نیا  هک  مجلم  نـبا  هـبعک . يادـخ  هـب  متفاـی  يزوریف  متـسرزاب و  ینعی  هـبعکلا » ّبرب  تزف   » هـک دـمآرب  ریمأ 
دندینش ربخ  نیا  هک  نیـسح  نسح و  و  دنداهن ، دجـسم  هب  يور  راب  کی  هب  هفوک  لها  نینمؤملا » ریمأ  لتق   » هک داتفارد ، هزاوآ  و  تخیرگ ،

مدق رد  هداتفا ، بارحم  شیپ  رد  دندید  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  دندمآ ، دجسم  هب  هتشادرب  رـس  زا  یئابیکـش  همامع  هدرک ، كاچ  ربص  هماج 
نـساحم يور و  رد  تفرگیم و  ارف  ار  دوخ  رـس  نوخ  دوخ  تسد  هب  ریما  و  دنداهن ، نشور  هدید  رب  يو  كرابم  ياپ  فک  دنداتفا و  ردـپ 

تلاح نیدب  تفگیم : و  دیلامیم ،
ص:214  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تروص نیدب  و  میامن ، هدهاشم  ار  ادهـشلا  دیـس  هزمح  مّمع  تئیه  نیدب  و  منک ، تاقالم  همطاف  اب  تفـص  نیدب  منیبب و  ار  يادـخ  لوسر 
. دنتفگیم هاّیلع ! او  و  هاتبیصم ! او  و  هالیو ! او  هفوک  مظاعا  و  دنتسیرگیم ، نیسح  نسح و  مرآرد . رظن  هب  ار  راّیط  رفعج  مردارب 

تفرب ناهج  قلخ  هودق  نامز و  هاشتفرب  ناج  مارآ  لد و  تحار  هک  ناغفا 
: دومرف درک ؟ هلماعم  نیا  وت  اب  هک  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  یکی  تفرب  نایم  زا  مرک  طیحم  زکرم  ناکفرط  ره  ملاع ز  زکرم  طیحم  دش  مغ 

نادرگرس همیـسارس و  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  دصق  لّوا  هک  بیبش  هک  دندوب  نخـس  نیرد  دیآرد ، رد  زا  تعاس  نیمه  هک  دینک  ربص  هک 
يور رد  ار  يو  نامدرم  يرآ . تفگ : راـیتخایب  ین . دـیوگ ، هک  تساوخ  ياهدز ؟ تبرـض  وت  رگم  دـنتفگ  ار  يو  دـمآرد ، دجـسم  رد  زا 
رـسپ هک  درکیم  زاب  نت  زا  حالـس  و  دـش ، دوخ  ّمع  نبا  يارـس  هب  هتخیرگ  مجلم  نبا  و  دـش ، كاله  ات  دـندزیم  يو  رب  دـگل  دـندنکفا و 

شنابیرگ ّمع  رـسپ  معن . هک  تفر  شنابز  رب  دـیوگ ال  هک  تساوخ  یئوت ؟ یلع  لتاق  رگم  هک  دیـسرپ  دـید ، شّوشم  ار  يو  دـمآرد  شّمع 
. دروآرد دجسم  هب  ناشکناشک  هتفرگ 
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يو هب  نادـمه  هلیبـق  زا  یکی  تفریم ، هتـسج  نوریب  دجـسم  زا  مجلم  نبا  دروآ و  دجـسم  هب  شّمع  رـسپ  ار  بیبـش  هک  تسا  نآ  یلوق  و 
نبا يور  رب  تشاد  تسد  رد  ياهفیطق  درم  نآ  متشکب . ار  یلع  هک  تفر  شنابز  رب  دیسرپ  لاح  دوریم ، هدیشک و  ریشمش  هک  دید ، دیسر 
دوخ دنزرف  نینمؤملا  ریما  دندروآرد و  دجـسم  هب  هتـسب  مه  رب  شندرگ  تسد و  دندرک و  ددـم  مدرم  و  تفرگ ، ورف  ار  وا  دـنکفا و  مجلم 

ای تفگ  داتفا ، يو  رب  مشچ  ار  ریمأ  دندروآرد ، دجسم  هب  ار  مجلم  نبا  نوچ  اّما  درازگ . هب  دادماب  زامن  مدرم  اب  ات  هک  دومرف : ار  نسح  ماما 
میتی منادـنزرف  هک  تشاد  ار  نیا  رب  ار  وت  هچ  سپ  تفگ  نینمؤملا » ریما  ای  هّللا  ذاعم   » تفگ ار ؟ امـش  مدوب  يریما  دـب  نم  رگم  دارملا » اخا  »
اردق هّللا  رمأ  ناک  و  ، » دش هچنآ  دش  عقاو  اّما  یلب . تفگ  مدوب ؟ هدرک  یئوکین  وت  اب  نم  هن  یتخادنا ، منادـناخ  ناکرا  رد  هنخر . و  یتخاس ،

دـیهد و نامه  زین  ار  يو  مروخیم  هچ  ره  تابورـشم  و  تاـموعطم ، زا  ماهدـنز  نم  اـت  و  دـیرب ، نادـنز  هب  ار  يو  هک  دومرف  ریما  ارودـقم »
کی ار  وا  مرذگرد  رگا  و  مرآ ، ياج  هب  دنک  اضاقت  يو  باب  رد  نم  يأر  هچ  ره  میزب  نم  رگا  سپ  دیریگنزاب  يو  زا  شروخ 

ص:215  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رـس تفرگ و  شود  رب  نسح  ار  میلگ  رـس  کی  و  دندیناباوخ ، یمیلگ  رب  ار  ریما  سپ  تسا . هدز  تبرـض  کی  ارم  هک  دـینزم  شیب  تبرض 

بناج هب  يور  ارم  هک  دومرف  ریما  هدش ، نشور  ناهج  و  دوب ، هدیمد  حبص  دندروآ  نوریب  دجسم  زا  ار  ترـضح  نآ  نوچ  و  نیـسح ، رگید 
سفن وا  مکح  هب  يدمآرب و  وا  نامرف  هب  هک  یئادخ  نادـب  حبـص  يا  « 1 « » َسَّفَنَت اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  : » هک دومرف  دندرک ، نانچ  دـیرآرب ، قرـشم 
لوسر اب  هک  زور  نآ  زا  هک  یهد  یهاوگ  یتسار  هب  یقداص  وت  نوچ  هک  دـیاب  و  تساوخ ، مهاوخ  رد  یهاوگ  وت  زا  تماـیق  زور  هک  يدز 

راب تفگ : هدرک و  هدجـس  هگنآ  متفای ، هدـمآان  ار  وت  نم  و  یتفاین ، هتفخ  ارم  وت  زگره  زورما  ات  مدرازگ  زامن  دوخ  یناوج  لوا  رد  يادـخ 
ناقیّدص و هکئالم و  دنـشاب و  رـضاح  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  هک  تمایق  يادرف  ««* 2  » ًادیِهَـش ِهَّللِاب  یفَک   » شاب و هاوگ  ایادخ 

ناج هب  ياهدومرف  هچ  ره  ماهدروآ ، نامیا  وت  ّیفـص  بیبح و  تسدب  هک  تعاس  نآ  زا  هک  یهدب  یهاوگ  دنـشاب ، رظان  شرع  هب  نادـیهش ،
، ماهدینارذگن رطاخ  رد  و  ماهدیشیدنین ، وت  ربمغیپ  وت و  نخس  فالخ  و  ماهتـشگن ، نآ  رـشابم  ياهدرک ، یهن  نآ  زا  هچ  ره  و  ماهدرک ، لوبق 

. دمآرب نایفوک  هّفاک  زا  ناغف  دندروآرب و  شورخ  دندوب ، رضاح  هک  هفوک  ناگرزب 
دش بارطضا  هلسلس  ریسا  اهناجدش  بابک  ترسح ، شتآ  مامت ز  اهلد 

و ارهز ، همطاف  نارتخد  زا  شورخ  دندروآرد  هناخ  هب  ار  ریما  نوچ  اّما  دش  بارس  تمالس  رحب  ربص و  يایردار  قایتشا  هیداب  ناگنـشت  بل 
. دیسر نیرب  خرچ  يالاب  هب  نیمز  يور  زا  هاّیلع و  او  دایرف  هاتبأ و  او  هلان  و  دمآرب ، نادنزرف  ریاس 

مینکف نایناهج  رد  یلغلغمینکف  ناهج  رد  روش  را  دیاش 
و دـنداتفایم ، ردـپ  ياپ  تسد و  رد  و  دـندمآیم ، ریما  نادـنزرف  زا  کی  کی  مینکف  ناوج  رب  ریپ و  رب  هیرگمیزیگنارب  ناـج  يزیختـسر ز 
ات يدوب ، هدنز  ارهز  همطاف  ام  ردام  شاک  يا  مینکیم ؟ هدهاشم  هک  تسلاح  هچ  نیا  ردپ  دنتفگیم . و  دندادیم ، وا  كرابم  مدـق  رب  هسوب 

حرـش هب  هضور  نآ  رـس  رب  دوخ  لد  رد  ات  میدوبیم ، دوخ  ّدـج  تبرت  رـس  رب  هنیدـم  رد  ام  یکـشاک  و  يداد ، یّلـست  تنحم  نیا  رد  ار  اـم 
هچ نیا  میتفگیمزاب 

______________________________

هیآ 18. ریوکت ، هروس  (- 1)
.79 هیآ : ءاسن ، هروس  (- 2)

ص:216  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
!؟ دش عمج  مه  هب  ام  یمیتی  یبیرغ و  هداتفا ، ار  ام  هک  تسلاح 

دینشیم ناشیا  هلان  هک  ره  تخوس و  هب  نارضاح  ياهلد  هک  دش  هتخورفارب  یترسح  شتآ  ریما  نادنزرف  يراز  هیرگ و  زا  هک  دیوگ  يوار 
. دیرابیم هدید  زا  نوخ 
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رب هسوب  تفرگیم و  رب  رد  ار  ناشیا  زا  کی  کی  ریما  دزوسیم  مغ  شتآ  نیا  زا  مباـی  ار  هک  رهدـیرگیم  ملا  زوس و  نیزا  منیب  ار  هک  ره 
ارهز همطاف  امش  ردام  شیپ  یفطصم و  امـش  ّدج  کیدزن  هب  هک  دیرآ ، شیپ  یئابیکـش  دینک و  ربص  تفگیم : دادیم و  ناشیا  يور  رس و 
كاپ نم  يور  زا  رابغ  كرابم  نیتسآ  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) یفطـصم ترـضح  اهبـش  نیا  رد  نم  و  موریم ،

رب نم  حور  هرهچ  شیپ  زا  مسج  باقن  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  باوخ  نیا  يدروآ . ياج  هب  دوب  وت  رب  هچنآ  یلع  ای  تفگیم : و  درکیم ،
. دیآرب سدق  رظنم  هب  نانک  هولج  ات  تشاد ، دنهاوخ 

رد زا  ار  حاّرج  ناـمعن » نب  ورمع   » دـمآرب یناـمز  نوچ  منکفرب و  هدرپ  هرهچ  نیزا  هک  یمد  اـشوخمنت  راـبغ  دوشیم  ناـج  هرهچ  باـجح 
ریشمش نیا  هالیو ! او  تفگ  دز و  كاچ  نت  رب  هماج  و  تفرگرب ، رـس  زا  همامع  داتفا ، ریما  تحارج  رب  حاّرج  هدید  نوچ  دندروآرد  هرجح 

غیرد یملاـع ، وت  نوچ  غیرد  یئاوشیپ ، وت  نوچ  غیرد  یئادـتقم ، وت  نوـچ  غـیرد  تسین . ریذـپمهرم  تحارج  نیا  دـناهداد ، بآ  رهز  هب  ار 
. یمکاح وت  نوچ 

تماما نامدود  تیالو و  نادـناخ  زا  دایرف  هراب  رگید  یماظن  کـلم  يارب  يریـشم ، عرـش  ياربیماـما  وت  نوچ  غیرد  يریما ، وت  نوچ  غیرد 
ماد رد  وت  یقـش  يا  تفگ : دوب و  سوبحم  مجلم  نبا  هک  تفر . هناخ  نآ  ردب  موثلک  ما  ریما  نیلاب  رـس  هب  حارج  ندمآ  زا  شیپ  هک  دـمآرب .

راـنید رازه  هب  ار  ریـشمش  نآ  نم  هک  نک ، زاـس  ار  هیرگ  ورب و  رتـخد  يا  تفگ : مجلم  نبا  درادـن . كاـب  چـیه  مخز  نآ  زا  ریما  يداـتفا و 
ملاس ناج  نت  کی  يدش  عقاو  هفوک  لها  همه  رب  مخز  نیا  اضرف  رگا  و  ماهداد ، بآ  رهز  هب  ات  ماهدرک  فرص  مهرد  رازه  و  مدوب ، هدیرخ 

ترـضح نآ  و  دـش ، عقاو  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  هعمج  بش  رد  تروص  نیا  و  دـنک ؟ هچ  یمخز  نینچ  هب  سک  کـی  رخآ  يدربن ،
، دمآرد هبنـشکی  بش  نوچ  دومرف  عادو  ار  نادـنزرف  تشون و  همانّتیـصو  زور  ود  نآ  رد  و  تشذـگرد . مکی  تسیب و  هبنـشکی  بش  رد 

« بابلا کیبا  یلع  یقلغأ  ۀّینب  ای  : » تفگ ار  موثلک  ّما  دندرب . ّصاخ  هرجح  هب  ار  يو  ات  دومرف :
ص:217  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دنتـسشنب و رد  نوریب  رد  نیـسح  نسح و  و  درک ، نانچ  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  موثلک  ّما  نک ، زارف  دوخ  ردـپ  يور  رب  ار  رد  نم ، رتخد  يا 
نم لب   » داد باوج  ار  وا  رگید  یفتاه  هک  دندونـش  و  ۀـمیقلا .» موی  انمآ  یتأی  نم  ما  ریخ  راّنلا  یف  یقلی  نمف  أ   » هک دـمآ  یفتاه  زاوآ  هاگان 

دندینـش هـّللا » اـّلا  هـلا  ـال   » هـبیط هـملک  هگاـن  دـندرک  زارف  رد  دـندرب . هرجح  نآ  رد  ار  ریما  نوـچ  دـیوگ : يوار  هماـیقلا » موـی  اـنمآ  یطعی 
. دوب هتسویپ  ریبک  کلم  تمحر  راوج  هب  ریما  دندمآرد ، هرجح  نادب  دندرک و  زاب  رد  دش  قاط  تقاط  ار  ناگدازهاش 

نوریب هک  دـیوگیم  یلئاق  هک  مدینـش  تفای ، تاـفو  ریما  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  نیـسح  نینمؤملا  ریما  هک  هدروآ : دـهاوش  رد  و 
ینابهگن دش . دیهـش  وا  ّیـصو  تشذگرد و  دمحم  هک  دمآ ، يزاوآ  هناخ  نورد  زا  میتفر  نوریب  دیراذگ . ام  اب  ار  ادـخ  هدـنب  نیا  دـیور و 

میدـید ار  يو  میدـمآرد  دـش  نکاس  زاوآ  نوچ  دـنک . ناشیا  يوریپ  دزرو و  ناـشیا  تریـس  هک  ره  تفگ : يرگید  درک ؟ دـناوت  هک  تّما 
. میدرازگ زامن  يو  رب  هدیچیپ ، نفک  رد  هداد و  لسغ 

زا دـیئوشب و  دـیناباوخ و  اـجنآ  رد  ارم  دـیآ  دـیدپ  یحول  هناـخ ، هیواز  زا  مورب  ملاـع  نیا  زا  نم  نوچ  هک  دومرف : ریما  هک  تسه  یتیاور  و 
ارم نادـنزرف  و  دـینک ، عضو  هناخ  نایم  رد  ار  توبات  نآ  دـیهن ، توباـت  رد  دـینک و  نفک  ارم  دـیآیم ، دـیدپ  طونح  نفک و  هناـخ  ناتـسآ 

سپ امش  دزیخرب ، نیمز  زا  توبات  شیپ  نوچ  و  نیـسح ، راب  کی  درازگ و  زامن  نم  رب  نسح  راب  کی  دننک ، عادو  ار  دوخ  ردپ  ات  دیروایب 
نفد اجنآ  ارم  دیآ ، دیدپ  جاس  زا  یتوبات  دینکب ، دیراذگب و  اجنآ  ارم  توبات  دیآ ، دورف  نیمز  هب  توبات  رـس  هک  اج  ره  دیرادرب . ار  توبات 

نوریب دیهن و  يریرـس  رب  ارم  مرذگرد  نوچ  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ار  نیـسح  نسح و  نینمؤملا  ریما  هک  تسروکذم ، دهاوش  رد  و  دینک .
یگداشگ اجنآ  رد  هک  دـینکب  ار  نآ  دـشاب . ناشخرد  رون  نآ  زا  هک  تفاـی  دـیهاوخ  دیفـس  یگنـس  اـجنآ  هک  دـیناسرب ، نیّیرغ  هب  دـیرب و 

فجن هب  الاح  هک  عضوم  نیمه  رد  هدروآ ، ياج  هب  بش  رد  ار  ریمأ  ترـضح  ّتیـصو  مکح  سپ  دـینک ، نفد  اجنآ  رد  ارم  تفای  دـیهاوخ 
لها زا  یعمج  رگم  تشادن  عالّطا  نآ  رب  یـسک  دندرک و  راومه  نیمز  اب  هتخاس ، روتـسم  ار  يو  كرابم  ربق  و  دندرک . نفد  تسا  روهـشم 
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، یسابع يافلخ  نامز  رد  ات  دوب . هدنام  هدیشوپ  نانچمه  و  تیب ،
هانپ ناوهآ  دوب  ياهتشپ  اجنآ  دیسر . نیّیرغ  تحاس  هب  نانکراکش  دیشرلا  نوراه  يزور 

ص:218  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نآ زا  نوراه  دندماین . ناوهآ  کیدزن  و  دنتـشگزاب ، دندیناود  ناشیا  رب  ناگـس  دنتخادنا و  ناشیا  رب  « 1  » غرچ دنچ  ره  دندرب ، هتـشپ  نادب 

نینچ ام  هب  ناردپ  زا  تفگ : ریپ  دندیسرپ ، ینعم  نآ  رس  زا  دندرک و  رضاح  یحاون  نآ  مدرم  زا  ار  يریپ  ات  دومرف ، هب  دش  بّجعتم  تروص 
هب لاس  ره  دوب  هدـنز  ات  درکیم و  تراـیز  ار  عضوم  نآ  هدرک  راکـش  كرت  نوراـه  تساـجنیا . یلع  نینمؤملا  ریما  ربق  هک  تسا ، هدیـسر 

. دمآیم مارتحالا  مزال  ماقم  نآ  ترایز 
، دنتـشگزاب هدرک  نفد  دوب  هدومرف  ّتیـصو  هک  یعـضوم  رد  دـندرب و  نوریب  هفوـک  زا  هتـشادرب  بش  هب  ار  ریما  ناـگدازهاش  نوـچ  هّصقلا ،

ناشیا ياپ  رد  هدرک  هنهرب  اهرـس  دـنیآیم  نیـسح  نسح و  هک  دـندید  نوچ  دـنتفریم ، بقع  زا  هتفای  ربخ  هک  نایلاوم  ناّبحم و  زا  یعمج 
لدلد هاش  وک  راقفلا  وذ  بحاص  دیتشاذگ ؟ اجک  ار  نیقّتملا  ماما  و  دیدرک ؟ هچ  ار  نینمؤملا  ریما  ناگدازمودخم  يا  دنتفگیم : دـنداتفا و 

.؟؟ وک راوس 
؟ وک راک  دنوادخ  بارخ  سب  تسیراک  ؟ وک رایرهش  مغ  ترسح و  رپ ز  تسیرهش 

؟ وک راهچ  تشه و  هصالخ  اترسح  اودنتبیصم  رد  رهگ  راهچ  رتخا و  تفه 
رد دنچ  ره  و  دندروخ ، يرایـسب  فّسأت  تعامج  نآ  سپ  وک ؟ راگزور  نآ  دش و  اجک  شوخ  زور  نآدوب  دـیما  زور  تلود و  راگزور  وا 

راوـگرزب ردـپ  نفد  زا  نیـسح  نسح و  هـک  تـقو  نآ  رد  هـک  دـیوگ : يوار  دـنتفاین . ناـشن  ترـضح  نآ  تـبرت  زا  دنتـشگب و  ارحـص  نآ 
، فیحن يرامیب  و  فیعـض ، یبیرغ  هتفر  هلان  نآ  رثا  رب  دندینـش و  يراز  هلاـن  اـههناریو ، ناـیم  زا  دندیـسر  هفوک  رهـش  رد  هب  دـندیدرگزاب ،
: دنتفگ دیرابیم . هدید  زا  هودنا  ترسح و  کشا  دیرازیم و  دیلانیم و  هداهن  رس  ریز  یتشخ  هداتفا و  كاخ  رب  اهنت  هناریو  نآ  رد  دندید 

هدنامزاب سک  همه  زا  هدنامرد و  يراک  ره  هب  روجنر  نیزح و  زجاع و  روجهم و  مبیرغ و  يدرم  تفگ : یلانیم ؟ راز  نینچ  هک  یسک  هچ 
؟ دنکیم هک  وت  يرامیت  سپ  دنتفگ : يدنویپ ، هن  يراوخمغ ، هن  ینز ، هن  يدنبلد  هن  یسنوم و  هن  ردارب  هن  شیوخ  هن  ردپ  هن  مراد ، ردام  هن 

نوچ یتشاد و  رامیت  ارم  قفشم  ردپ  نوچ  یتسشن ، هب  نم  نیلاب  رب  يدمایب و  يدرم  زور  ره  مرهـش . نیا  رد  نم  هک  تسا  لاس  کی  تفگ :
مان دنتفگ : يدرک ، يراوخمغ  نابرهم  ردارب 

______________________________

. تسا رقص  نآ  بّرعم  تسا و  يراکش  ناغرم  زا  زاب  ینعی  غرچ : (- 1)
ص:219  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

؟ تسراک هچ  نم  مان  اب  ار  وت  تفگ  باوج  مدیسرپ  يرآ  تفگ : يدیـسرپن ؟ يو  زا  راب  چیه  دنتفگ : منادیمن . تفگ : ینادیم ؟ سک  نآ 
زا ماانیبان  نم  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  وا  تأیه  يور و  گنر و  ریپ  يا  دنتفگ : ایر . ترهـش و  رهب  زا  هن  منکیم  ادخ  رهب  زا  وت  لاح  دّـهعت  نم 
زا یناشن  چیه  ریپ  يا  دنتفگ : هداتفا ؟ هچ  ار  يو  ات  منادن  هدرکن ، نم  لاح  دّهعت  هدماین و  نم  دزن  هک  تسا  زور  هس  اّما  داد  مناوتن  ناشن  نآ 

ياـهرد اـیئوگ  یتشادرب  حـیبست  زاوآ  نوچ  و  يدرک ، حـیبست  لـیلهت و  هتـسویپ  هک  تسنآ  وا  یناـشن  تفگ : ینادیم ؟ وا  رادرک  راـتفگ و 
لیلهت حبـست و  يادن  خولک  گنـس و  راوید و  رد و  زا  هکلب  يدمآ ، نم  شوگب  کیالم  لیلهت  حیبست و  يادـص  يدـنداشگ و  هب  نامـسآ 
سلاج بیرغ   » دنکیم ینیشنمه  یشیورد  اب  هک  تسا  یشیورد  انیکسم » سلاج  نیکسم   » یتفگ یتسـشن  نم  کیدزن  نوچ  و  مدینـشیم ،

یبأ نب  ّیلع  ام  ياباب  هناشن  نیا  دنتفگ  دنتـسیرگب و  راز  دنتـسیرگن و  مهرد  ناگدازهاش  دـنکیم . تسلاجم  یبیرغ  اب  هک  تسیبرغ  ابیرغ »
راد زا  وا  و  دز ، تبرـض  ار  وا  یتخبدـب  ریپ ، يا  دـنتفگ : تسین ؟ ادـیپ  زور  هس  نیرد  هک  دـش  هچ  ار  ترـضح  نآ  تفگ : ریپ  تسا . بلاـط 

دزیم و نیمز  رب  ار  دوخ  دیشورخ و  هب  هعقاو  نیا  عامتسا  زا  دعب  ریپ  میئآیم ، يو  نفد  زا  الاح  ام  و  دومرف . لاقتنا  رورـس ، يارـس  هب  رورغ 
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. دنک نم  لاح  دّهعت  یلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  ّلحم ، هچ  ارم  تفگیم 
. تفگیم درکیم و  رایسب  بارطضا  وا  دندادیم و  یّلست  ار  بیرغ  ریپ  نآ  نیسح  نسح و 

تشاذگب راز  ار  ام  رادلد  نآ  هکار  ام  داتفا  راک  هچ  منادیمن 
هیلع هّللا  یلص   ) امـش راوگرزب  ّدج  ّقح  هب  ناگدازمودخم ، يا  تفگ  سپ  تشاذگب  راییب  زجاع و  بیرغار و  نیزح  ریپ  نیا  هناریو  نیرد 

تـسد تساخرب و  نسح  منک ، يو  ترایز  ات  دیرب ، وا  فیرـش  ربق  رـس  هب  ارم  هک  دنگوس  امـش ، رادقمیلاع  ردپ  سدقم  حور  هب  و  هلآ ) و 
درک رایسب  يراز  و  داتفارد . ربق  يور  رب  ریپ  نآ  ریما ، سّدقم  هضور  رس  هب  ات  دندروایب  ار  وا  پچ و  تسد  نیسح  تفرگب و  ریپ  نآ  تسار 

رب لاحلا  یف  هداتفا  اضق  مکح  قفاوم  ریپ  ياعد  مراین . يو  قارف  تقاـط  نم  هک  ناتـسب  مناـج  هک  هضور  نیا  بحاـص  قح  هب  یهلا  تفگ  و 
. دادب نیریش  ناج  لحنلا  ریما  هضور  رس 

نآ یلاوح  رد  هدومن  مایق  وا  زیهجت  هب  دنتسیرگ و  يو  رب  رایسب  نیسح  نسح و  تسویپ  ایرد  هب  دوب  ياهرطقدیسر  دیشروخ  هب  دوب  ياهّرذ 
ص:220  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دندرک نفد  شاهضور 
ترضح رگید  زور  اّما  دناهتفگ . زین  مک  دایز و  نیا  زا  و  دوب ، هدیسر  تصش  هب  تقو  نآ  رد  ریما  فیرـش  ّنس  هک  تسنآ  تایاور  رهـشأ  و 

هک ره  دـناد و  دـناد ، ارم  هک  ره  ناـمدرم  يا  تفگ : دومن و  ادا  غیلب  ياهبطخ  دـمآرب و  ربـنم  هب  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم دمحم  ترضح  ینعی  هدننکمیب ، هدنهد و  تراشب  ربمغیپ  رسپ  منم  ریذنلا » ریـشبلا  نبا  انا   » هک دنادب  دنادن ،

. دناوخیم ادخ  نید  هب  ار  امش  مردپ  درکیم . توعد  تسار  هار  هب  ار  امش  مّدج  تسا ، ارهز  همطاف  مردام  مایضترم و  یلع  دنزرف  نم  و 
: تفگ تساخرب و  هنع ) هّللا  یضر   ) ساّبع نب  هّللا  دبع  سپ  مناوخیم . نامه  هب  ار  امش  زین  نم  و 

زا هک  دینک  دهع  دیهد و  رارقا  يو  تماما  هب  دـینک و  تعیب  يو  اب  تسامـش ، ربهار  ماما و  دـنزرف  امـش و  ربمغیپ  رـسپ  درم  نیا  نامدرم  يا 
( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  ترضح  رب  دندادب و  تسد  سپ  میربیم  نامرف  میدونـش و  انعطأ » انعمـس و   » دنتفگ همه  نامدرم  دیدرگنرب . يو 
، تّما نیرتتخبدب  يا  هک  دومرف : هگنآ  دنتـشادب ، شربنم  شیپ  رد  دـندروایب و  نادـنز  زا  ار  مجلم  نبا  ات  دنداتـسرف  هاگنآ  دـندرک . تعیب 

؟ يدنکفا نید  رد  هنخر  يدرک و  هک  دوب  هچ  نیا 
هک ار  ماـش  مکاـح  اـت  شکم  ارم  دوس - درادـن  نونک  هلاـن  هآ و  دوـب -) مه  یندوـب  تفر و  ینتفر  - ) نسح يا  هک  دروآرب ، رـس  مجلم  نبا 
ورف يو  هنیس  هب  ریشمش  كون  دیشکب و  ریـشمش  تشاذگن و  نخـس  هب  ار  وا  نسح  ماما  مشکب ، تست  نمـشد  الاح  هدوب و  وت  ردپ  نمـشد 
نایم رد  هدرب  نوریب  دجسم  زا  ار  يو  نامدرم  سپ  داتفا . رود  مدق  هد  شرس  هک  دز  يو  ندرگ  رب  یتبرض  دیـشک و  شدوخ  شیپ  ارف  درب و 

. تخوس هب  ات  دندز  يو  رد  شتآ  دندیچیپ و  ایروب 
. دنتفگیم تیزعت  ار  تیب  لها  دندمآیم و  نامدرم  دنتشگ و  لوغشم  تیزعت  هب  ناگدازهاش 

نوخ هب  دیالآ  مرگ  کشا  نودرگ ز  نمادباتفآ  مشچ  هک  دراد  نآ  ياج  تبیصم  نیز 
نوعجار  هیلا  ّانإ  زج  تسین  لد  عجرمعوجر  دتفایم  وچ  ار  ناج  اضق ، مکح  اب  کیل 

ص:221  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: تداهش ات  تدالو  زا  يو  لاوحا  زا  یضعب  و  ع )  ) نسح ماما  لیاضف  نایب  رد  مشش : باب 

رد يو  تدالو  و  دّیـس . یقت و  شبقل  تسا و  دّـمحم  وبا  يو  تینک  رـشع و  ینثا  هّمئا  زا  تسا  مود  ماـما  يو  هک  تسا  هدروآ  دـهاوش  رد 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر شیپ  هّیدـه  هب  ار  يو  مان  مالـسلا » هیلع   » لیئربج و  ةرجهلا ، نم  ثلث  هنـس  ناضمر  هام  همین  رد  دوب . هنیدـم 

درک ثیدح  اهنع ) هّللا  یضر   ) سیمع تنب  ءامسا  هک  تسا  روطسم  هّیوضر  هفیحص  رد  هتشون و  تشهب  ریرح  زا  ياهعطق  رب  دروآ و  ملس )
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تاذ هدنـشخرد  رهوگ  دومن و  عولط  تیـالو  جرب  زا  نسح  دوجو  هدـنبات  رتخا  هک  یتقو  رد  نیـسح  نسح و  هب  مدوب  همطاـف  هلباـق  نم  هک 
. دومرف روهظ  تراهط  تمصع و  جرد  زا  شتافص  یفاص 

ارآ ناهج  دیشروخ  تستسب  ناما  وت  نوچ  رمکشدعس  علاط  شیپ  هک  علاط  قفا  زا  تشگ  یهم 
« هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   » تلاسر ترـضح  هب  ربخ  انیم  هراوهگ  نیا  رد  یهام  نیا  زا  دیناباوخنشبنج  دـهدیم  ار  کلف  لافطا  دـهم  ات  کلف 

نآ مداهن  ترضح  نآ  رانک  رد  مدروایب و  هدیچیپ  درز  هقرخ  رد  ار  هدازهاش  سپ  ارم ، دنزرف  رایب  ءامسا  يا  تفگ  دمآ و  لاحلا  یف  دیـسر 
مدروایب دیفس  هقرخ  متفرب و  دیچیپن ؟ درز  هقرخ  رد  ار  نادنزرف  هک  ماهدرک  دهع  امش  اب  هن  هک  دومرف : دنکفا و  رود  ار  درز  هقرخ  ترـضح 

«1  » وکر نآ  رد  هتشادرب  ار  نسح  و 
______________________________

. تسا هتخودن  هماج  هعطق  ینعم  هب  میدق  یسراف  وکر  (- 1)
ص:222  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک دیـسرپ  یلع  زا  و  يو ، پچ  شوگ  رد  تماقا  تفگ و  يو  تسار  شوگ  رد  زامن  گناب  ملاع  دیـس  و  مداهن ، ترـضح  رانک  رب  هدیچیپ 
رطاخ رد  اـما  امـش ، رب  دـنزرف  « 1  » تیمـست هب  مریگ  یـشیپ  هک  مدوـبن  رـضاح  نم  هـّللا  لوـسر  اـی  تـفگ : یلع  ياهداـهن ؟ ماـن  هـچ  ار  يو 

، منادرگ هزمح  دوخ  ّمع  مسا  هب  یّمـسم  ار  وا  تفگ  هک  تسا  نآ  یتـیاور  و  منک ، ماـن  برح »  » ار وا  دـیهد  تزاـجا  رگا  هک  مناراذـگیم 
لیئربج ءانثا  نیا  رد  وا ، نداهن  مان  هب  یلاـعت  يادـخ  مکح  رب  مریگ  تقبـس  هک  متـسین  مه  نم  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح

هکنآ ّالا  یسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  زا  یلع  دیوگیم : دناسریم و  مالس  ار  وت  یلعأ  ّیلع  ترـضح  دمحم ، ای  تفگ : دمآ و  دورف 
هک دیسرپ  لیئربج  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمغیپ نادرگ . یّمـسم  نوراه  رـسپ  مان  هب  ار  رـسپ  نیا  سپ  دوب . دهاوخن  يربمغیپ  وت  زا  دعب 

تغل نیا  تسیبرع و  نم  ناـبز  لـیئربج  يا  هک  دوـمرف : هیلع ) همالـس  هّللا و  تاولـص   ) ترـضح ّربـش »  » تفگ دوـب ؟ هـچ  نوراـه  رـسپ  ماـن 
دنفسوگ  ) حلما شبک  ودب  يو  زا  درک ، هقیقع  متفه  زور  رد  و  داهن ، مان  نسح  ار  وا  سپ  تسا  نسح  یبرع  هب  ّربش  ینعم  تفگ  تسیربع ،

. دومرف حبذ  هک  دشاب ) هتخیمآ  نآ  هب  یهایس  هیامكدنا  هک  دیفس  رن 
هّللا یلـص   ) لوسر هب  دوب  نامدرم  نیرتهیبش  نسح  ماما  و  دومرف . قّدـصت  هرقن  نآ  نزو  هب  دیـشارتب و  ار  وا  رـس  داد و  هلباق  هب  شبک  نار  و 

و یلع ، نب  نسح  زا  رتهیبش  ادـخ  لوسر  هب  سکچـیه  دوبن  تفگ : تسا  لوقنم  کـلام  نب  سنا  زا  و  رـس ، قرف  هب  اـت  هنیـس  زا  هلآ ) هیلع و 
دومرف دروآ و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر دزن  هتفرگ  نیسح  نسح و  تسد  همطاف  ترـضح  نآ  توم  ضرم  رد  يزور  هک  تسا  يورم 

نسح ماما  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترـضح يزیچ  هد  ثاریم  ار  ناشیا  سپ  ائیـش » امهثروف   » دناوت نادنزرف  نانیا  كانبا » ناذه   » هک
. نم تعاجش  دوج و  نیسح  بیصن  و  تسا ، نم  تدایس  تریس و  هرهب  ار 

رب یلع  نب  نسح  هک  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  مدید  تفگ : هک  بزاع  نب  ءارب  هب  عوفرم  تسا  روکذم  نیحیحـص  رد  و 
: دومرفیم ترضح  نآ  دوب و  يو  شود 

______________________________

. يراذگمان تیمست : (- 1)
ص:223  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تـسود ار  وا  هک  تسا  نآ  یتـیاور  رد  و  راد ، تسود  ار  يو  زین  وـت  سپ  مرادیم  تسود  ار  وا  نـم  ایادـخ  راـب  هبحأـف » هـّبحأ  ّینإ  ّمـهّللا  »
زا هک  اـّلا  مدـیدن  ار  نسح  ماـما  زگره  هک  تسا : لوـقنم  هریره  وـبا  زا  و  مرادیم . تسود  درادیم  تسود  ار  يو  هک  ار  یـسک  مرادیم و 

میدوب هتفر  عاقنیق »  » قوس هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  اب  يزور  هکنآ  تهج  هب  دش  نازیر  نم  مشچ  زا  بآ  وا  ياقل  يداش 
دیـسر و رد  نسح  ماما  دمآرب  ینامز  دیناوخب  ار  عکل  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح میدمآرد  دجـسم  هب  تعجارم  زا  دـعب  و 
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ملس و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع دّیس  دروآیم ، رد  ترضح  نآ  كرابم  نساحم  نورد  هب  تسد  دنکفا و  ترضح  نآ  رانک  رد  ار  دوخ 
لگ و  » باتک رد  هّرس ) سدق   ) راطع نیدلا  دیرف  خیـش  هّبحی » نم  ّبحا  هّبحا و  ینا  مهللا   » تفگیم داهنیم و  يو  ناهد  رد  كرابم  ناهد 

. هدروآ زمره »
دوب نظ  نسح  هلمج  هک  دمآ  نسحدوب  نسح  ار  تماما  وک  یماما 

ملح همه  دوج و  همه  فطل و  همهملع  همه  قلخ و  همه  نسح و  همه 
هدنام هریخ  نشور  هام  شیور  زهدنام  هریت  شهایس  يوم  زا  بش 

ربمیپ شون  همشچ  يدوب  هکرثوک  ضوح  ماقم  مئاق  شبل 
دندرک هدولاپ  رگج  نوخ و  شلددندرک  هدولآرهز  هب  یشون  نانچ 

تسیورم هنع ،) هّللا  یـضر   ) سابع نبا  هب  عوفرم  يذمرت  ننـس  رد  هراخ  گنـس  نینوخ  تشگ ، هّصغ  زهراپ  هراپ  دش  رگج  نوچ  شرهز  ز 
یبکرم وکین  مالغ » ای  تبکر  بکرملا  معن   » تفگ يدرم  دوب ، هدناشن  دوخ  شود  رب  ار  نسح  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هک :

. تسا يراوس  وکین  زین  وا  و  وه » بکارلا  معن   » دومرف و ترضح  نآ  رسپ ! يا  ياهدش  راوس  هک  تسا 
هب یهاگ  درکیم و  رظن  نامدرم  هب  یهاگ  دوب  يو ، اب  نسح  دمآرب و  ربنم  هب  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » لوسر يزور  هک  هدروآ ، دهاوش  رد 

و ناناملـسم . زا  هورگ  ود  نایم  يو  هطـساو  هب  دنک  حالـصا  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  دوز  تسا و  دّیـس  نم  رـسپ  نیا  تفگیم : يو و  يوس 
تسا و یفاک  ار  لّمأتم  رصبتسم  اینّدلا » نم  ّیتناحیر  امه  : » هک هتکن  کی  نیمه  تسا و  رایسب  نیسح  نسح و  بقانم  رد  هحیحص  ثیداحا 

لها بابش  ادّیس  نیسحلا  نسحلا و   » ربخ
ص:224  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

کیدزن ام  هک  سابع  نبا  زا  لوقنم  هدروآ  يرولا » مالعا   » باتک رد  یـسربطلا  نسح  نب  لضف  یلع  وبا  یفاو ، رفاو و  یلـضف  لـیلد  ۀـنجلا »
؟ ار وت  دنایرگیم  زیچ  هچ  هک : دومرف  لوسر  ترضح  و  نایرگ ، دمایب  همطاف  هک  میدوب  يادخ  لوسر 

هب هک  مرادـن  یـسک  نم  تسین و  اجنیا  یلع  دـناهدماینزاب و  تقو  نیا  اـت  دـناهتفر و  نوریب  هرجح  زا  نیـسح  نسح و  هّللا  لوسر  اـی  تفگ :
ناشیا هک  یئادخ  هک  همطاف ، يا  يرگم  هک  دومرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ترضح دنشاب ؟ اجک  ناشیا  هک  منادیمن  متـسرف و  ناشیا  بلط 

رادهاگن و ار  ناشیا  دننابایب  رد  رگا  ایادخ  راب  تفگ : تشادرب و  اعد  هب  تسد  ترضح  نآ  سپ  وت ، زا  تسا  رتنابرهم  ناشیدب  هدیرفآ  ار 
هک شابم  نیگهودنا  روخم و  مغ  چیه  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » دمحا ای  هک  دمآ  لیئربج  لاحلا  یف  رآ ، رانک  هب  تمالس  هب  دناایرد  رد  رگا 

هناحبـس و قح  دنراّجن و  ینب  هریظح  رد  الاح  ناشیا  و  ناشیا ، زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  ترخآ و  رد  دنناگرزب  و  ایند ، رد  دننالـضاف  ناشیا 
. دننکیم ناشیا  ینابهگن  ات  هتخاس  لّکوم  ناشیا  رب  هتشرف  ود  یلاعت 

رد تسد  میدید  ار  نیسح  نسح و  میدیسر ، راجن  ینب  هریظح  هب  ات  میتساخرب  وا  اب  ام  تساخ و  ياپ  رب  ترـضح  نآ  هک  دیوگ  ساّبع  نبا 
هیلع و هّللا  یلص   ) يادخ لوسر  هدیشوپ ، ار  ناشیا  لاب  رگید  هب  هتخاس و  ناشیا  شارف  ار  دوخ  لاب  کی  ياهتـشرف  هدرک و  رگیدکی  ندرگ 

وبا تسا ، هتـشادرب  ار  ود  ره  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوـسر هک  دـندیدیم  ناـنچ  مدرم  ار و  نیـسح  هتـشرف  نآ  تشادرب و  ار  نسح  هـلآ )
دنناگرزب ناشیا  هک  راذـگب  تفگ  يوش ، رابکبـس  وت  ات  مرادرب  نم  ار  ود  ره  نیا  زا  یکی  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دـمآ و  شیپ  يراصنا  بویا 

ینازرا فرـش  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  ناشیا  مزاس  فّرـشم  زورما  هنیآره  ناشیا و  زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردـپ  ترخآ و  ایند و  رد 
ای یلب  دـنتفگ  هّدـج ؟ ّدـج و  تهج  زا  نامدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  سانلا  اـهّیأ  تفگ : دومرف ، ادا  ياهبطخ  سپ  ار ، ناـشیا  هتـشاد 
هب ار  امـش  مهد  ربخ  تفگ  سپ  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  ناشیا  هّدج  تسا و  هّللا  لوسر  ناشیا  دـج  هک  دنانیـسح  نسح و  تفگ  هّللا ! لوسر 

؟ ردام ردپ و  تهج  زا  نامدرم  نیرتهب 
ص:225  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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یلـص  ) دّمحم تنب  همطاف  ناشیا  ردام  تسا و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ناشیا  ردـپ  هک  دنانیـسح  نسح و  هک  دومرف  هّللا ! لوسر  ای  یلب  دـنتفگ 
نسح و تفگ : هّللا  لوـسر  اـی  یلب  دـنتفگ  هلاـخ ؟ لاـخ و  تهج  زا  ناـمدرم  نیرتـهب  هب  ار  امـش  مهد  ربـخ  ناـمدرم  يا  هـلآ ) هـیلع و  هـّللا 
زا نامدرم  نیرتهب  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  اـیآ  هّللا . لوسر  تنب  بنیز  ناـشیا  هلاـخ  تسا و  هّللا  لوسر  نب  مساـق  ناـشیا  لاـخ  هک  دنانیـسح 

یناه ّما  ناشیا  هّمع  تسا و  بلاط  یبا  نب  رفعج  ناـشیا  ّمع  هک  دنانیـسح  نسح و  تفگ : هّللا ، لوسر  اـی  يرآ  دـنتفگ  هّمع ؟ ّمع و  تهج 
: دناهتفگ وکین  هچ  و  یبسن ، فرش  نیدب  ملاع  همه  رد  تساجک  بلاط . یبأ  تنب 

نسح نیسح و  ترضح  تفصنشور  تفرعم  لها  رب  تسه 
هدنشخر تسیرهوگ  رگد  نآ  وهدنبات  تسیرتخا  یکی  نآ 

يوضترم ناج  عمش  رگد  يويوبن  هدید  رون  یکی  نآ 
ردب هعمل  رتفاص ز  وا  يورهدنشخر  تسیرهوگ  رگد  نآ  و 

لامک ناتسوب  ورس  رگد  نآ  لامک و  نامسآ  هام  یکی  نآردق  بش  هنومن  نیا ، يوسیگ 
هارمه يرفـس  رد  ریبز  دالوا  زا  یکی  اب  يزور  هکنآ  هلمج  زا  رامـشیب ، بقانم  تسا و  رایـسب  لئاضف  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
شرف کـشخ  هلخن  کـی  ياـپ  رد  نسح  ماـما  يارب  ناـمداخ  دـندومرف ، لوزن  دوب  هدـش  کـشخ  نآ  ناـتخرد  هک  یناتـسلخن  رد  دـندوب و 

کـشخ هلخن  نیا  رب  یکـشاک  تفگ : دـمآ و  دورف  نسح  هب  کـیدزن  رگید  هلخن  ياـپ  رد  ریبز  رـسپ  تـفرگ و  رارق  اـجنآ  رب  دـنتخادنیب و 
بل ریز  رد  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ماما  يرآ ؛ تفگ  یهاوخیم ؟ رت  يامرخ  هک : دومرف  نسح  ماما  یمدرک ، لوانت  ات  يدوب ، رت  ياـمرخ 
دوب ناشیا  اب  هک  نابرتش  تشگ ؛ روراـب  رت  ياـمرخ  هب  و  دروآرب ، گرب  دـش و  زبس  هلخن  کـی  لاـحلا  یف  تسنادـن  سک  هک  تفگ  يزیچ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمغیپ دنزرف  زا  هک  باجتسم  تسیئاعد  نکیل  تسین  رحس  نیا  دومرف : نسح  ماما  تسا  رحس  نیا  هک  هّللا  تفگ و 
تدابع ملع و  زا  يو  بقانم  رد  هچنآ  و  درک . تیافک  ار  همه  دندیربب  دوب  هدروآ  راب  هچنآ  دـنتفر و  الاب  هلخن  نآ  هب  سپ  هدـش  عقاو  ملس )

روکذم رباکا  بتک  رد  قالخا  مراکم  زا  نآ  ریغ  دوج و  مرک و  و 
ص:226  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هک تیب  دـنچ  رب  هدومناـن  ضوخ  نآ  لیـصافت  رد  مرج  ـال  و  درک ، ناوـت  نآ  ياصقتـسا  هک  تسا  یهجو  رب  هن  هدیـسر  تّحـص  هب  تسا و 
. دیآیم هدومن  راصتخا  هدرک  داریا  یصقتسم  همجرت  بحاص 

ار نسح  تعن  نم  مظن  دیاشنار  نخس  میارایب  يرمع  رگا 
تسین نسح  قالخا  فصو و  يازستسین  ندع  رد  زج  هک  مریگ  نخس 

رتنوزف دشاب  وا  فصو  مزونهرضخا  خرچ  زا  درذگب  رگ  نخس 
رصاق تسوا  حدم  ام ز  نابزرهاظ  تسام  دزن  هچرگ  شلامک 

هب مالـسلا ) هیلع   ) یلع یـضترم  نوچ   » هک دـیوگ : رابخا  يوار  اّما  تسا  نیـسح  یئوج ، رگا  وا  ریظنتسنیز  بیز و  شدوجو  ار  یتیگ  ود 
: تفگ و  درک ، ادأ  تغالب  تیاهن  تحاصف و  تیاـغ  رد  ياهبطخ  دـمآرب و  ربنم  هب  یلع  نب  نسح  ماـما  دومرف  لاـقتنا  يدزیا  تمحر  راوج 

یبش رد  و  دـید ، دـنهاوخن  يو  دـننام  نارّخأتم  دـناهدیدن و  وا  لثم  نامدـقتم  هک  تسا  هتفر  نوریب  يدرم  امـش  نایم  زا  بشما  نامدرم ! يا 
رب جورع  ار  میرم  نب  یـسیع  دوب و  هتفای  تافو  بش  نآ  رد  نارمع  نب  یـسوم  هک  دـش  ّتیدمـص  هاـگراب  دـصاق  تّزع و  ترـضح  هّجوتم 

دندرک تعیب  ترضح  نآ  هب  مدرم  هّصقلا ؛ مناوخیم .» يده  قیرط  هب  مه  نم  درک و  توعد  قح  نید  هب  ار  تّما  نیا  هداتفا  قاّفتا  نامـسآ 
دعب و  دوب . يراصنأ  هدابع  دعـس  نب  سیق  داهن ، وا  تعباتم  هار  رد  صالخا  مدـق  دز و  وا  تعباتم  نماد  رد  ماصتعا  تسد  هک  یـسک  لّوا  و 

مکاـح هب  نینمؤملا  ریما  تداهـش  ربخ  نوچ  و  دندیـسر ، يو  تعیب  تلود  هب  سک  رازه  لـهچ  بیرق  دـندرک و  تعیب  زین  نارگید  يو ، زا 
هفوک زا  سک  رازه  لهچ  اب  هتفای  عالطا  لاح ، نیا  رب  نسح  ماما  دش و  ناور  قارع  کلامم  ریخست  مزع  هب  درم  رازه  تصـش  اب  دیـسر  ماش 
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اباس هب  نوچ  دومرف و  نییعت  رکشل  همّدقم  رادمان  راوس  رازه  هدزاود  اب  ار  دعـس  نب  سیق  و  دومرف ، لوزن  نمحرلا  دبع  رید  هب  دمآ و  نوریب 
وا هک  دندرک  مهف  نانچ  نایرکـشل  زا  یعمج  ماما  فّقوت  زا  دنوش و  هدوسآ  نایاپ  راهچ  ات  دش  عقاو  یفّقوت  عضوم  نآ  رد  دندیـسر  نیادم 

نیبلا تاذ  حالصا  ناناملسم و  تغارف  تیعمج و  تمالس و  نمأ و  تسین ، یتعزانم  یسک  اب  ارم  هک  دومرفیم  اهراب  و  درادن ، برح  هیعاد 
دندیروشب و يو  رب  هاپس  ببس  نیدب  قلخ ، شیوشت  هنتف و  مدرم و  یناشیرپ  و  هقرفت ، زا  تسا  رتتسود  نم  دزن 

ص:227  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا ار  يو  يادر  دندیـشک و  يو  ياپ  ریز  زا  دوب  هتـسشن  نآ  رب  هک  یطاسب  یتح  دـندرک . تراـغ  دـنتفای  هچ  ره  هدـمآرد  يو  هدرپ  ارـس  هب 

هصیبق نب  حاّرج  هار  يانثا  رد  داهن و  نیادم  هب  يور  هدش  راوس  ترـضح  نآ  دندیدرگ و  میلا  باذع  بجوتـسم  دندرک و  نوریب  شندرگ 
نب ةدیبع  دیـسرب ، ناوختـسا  ات  هک  دز ، ترـضح  نآ  كرابم  نار  رب  يرجنخ  تخات و  نوریب  راب  کی . هب  دوب  هتـسشن  نیمک  رد  هک  يدسا 

ضیبأ رـصق  رد  هدش  نالان  روجنر و  بانج  نآ  و  دـندرک ، هراپ  هراپ  ار  وا  هدرک  نوریب  حارج  تسد  زا  رجنخ  رگید  راب  کی  اب  یئاط  لضف 
هدرک هچ  شردپ  اب  نایفوک  هک  دید  نوچ  نسح  ماما  تفای و  افـش  ات  دندومن  لاغتـشا  يو  مخز  هجلاعم  هب  ناحاّرج  و  دومرف ، لوزن  نیادم 

زا دنچ  ره  و  دومرف . حلـص  دراد  یلوط  نآ  لیـصافت  هک  دـنچ  طرـش  هب  هیواعم  اب  دـش و  درـس  ناشیا  زا  شلد  دـندرک  هچ  يو  اب  دـندوب و 
صاوخ اب  هتشاگنا ، هدینشان  ار  ناشیا  تمالم  هدومرف و  ابا  مدرم  تمزالم  زا  دیـسرن و  یئاج  هب  دندرک  يزیگناهنتف  حرط  بناوج  فارطا و 

. داهن هنیدم  هب  يور  دوخ  مشح  مدخ و 
ماما درک ، تسیابیمن  حلـص  ماـش  یلاو  اـب  هّللا » لوسر   » نب اـی  تفگ : يو  اـب  ینادـمه  رـشب  نب  یلع  هنیدـم  رد  يزور  هک  تسا  ربخ  رد  و 

ار نآ  ام  ریغ  هچنآ  میناد  ام  و  وا ، ملع  رارسا  رب  نکیل  میـس ، رز و  هب  هن  میئادخ  ياههنیجنگ  نانزاخ  ام  هک  شاب  شوماخ  هک  دومرف : نسح 
مدـید و لاتق  رد  ار  ناـشیا  نواـهت  لاـمها و  هک  اریز  ددرگن  هتخیر  نم  ناتـسود  نوخ  هک  دوب  نآ  ضرغ  مدرک  هک  هحلاـصم  نم  دـنادن و 

ارم ردپ  دـندوب و  نم  رکـشل  هفوک  لها  هک  تسا  مولعم  ار  وت  و  دـیآ ، فلت  ضرعم  رد  نم  هعیـش  عمج  منکن  حلـص  رگا  هک  متـسناد  نیقی 
هک هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » مّدج هب  دنگوس و  يادخ  هب  و  دـندینادرگ ، حورجم  رجنخ ، مخز  هب  ارم  دـندرک و  تراغ  ارم  هاگراب  دنتـشک و 

تلاسر ترـضح  باوخ  هچنانچ  درک . تسیابیم  ضیوفت  ود  هب  ار  رما  نیا  تبقاع  متفریم  هیواعم  گنج  هب  راجـشأ  لابج و  مامت  اـب  رگا 
. درکیم تلالد  نآ  رب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  )

ار ناشیا  دید  دومن . هیلع » همالس  هّللا و  تاولـص   » لوسر هب  ار  هیما  ینب  کلم  یلاعت  يادخ  هک : دومرف  نسح  ماما  هک  هدروآ ؛ دهاوش  رد  و 
َكاْنیَطْعَأ اَّنِإ   » هروس یلاعت  يادخ  دمآ  راوشد  ترضح  نآ  رب  ینعم  نیا  يرگید ، زا  دعب  یکی  دنوریم  الاب  يو  ربنم  هب  هک 

ص:228  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
: دنیوگ رثوک »  » ار نآ  هک  تشهب  رد  میدرک  اطع  یئوج  ار  وت  ینعی  داتسرف ، يو  هب  « 1 « » ََرثْوَْکلا

ینب کلم  رهـش  فلا  هب  دارم  و  هام ، رازه  زا  تسا  رتهب  ردقلا  ۀلیل  هک  دومرف  دینادرگ و  لزان  «« 2  » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » هروس رگید  و 
: دیوگ يوار  تسا . هیما 

نآ رد  تقو  حالـص  ماش  هدسف  دش  یـضقنم  دنچ  يزور  هحلاصم  نامز  زا  نوچ  اما  دوب . هام  رازه  مدرک  باسح  ار  ناشیا  کلم  تدم  هک 
و « 3  » دیناول زا  ار  یعمج  لوا  و  دندومن ، لاغتـشا  نآ  بابـسا  هیهت  هب  دنهن  تاوف  هیداب  رد  مدـق  تایح  لزنم  رـس  زا  نسح  ماما  هک  دـندید 

لتق هب  ناشیا  زا  نت  تشه  یـس و  هدروآ ، نوخیبش  دـندوب  هدـلب  نآ  رد  هک  نسح  ماما  نامزالم  زا  ياهفیاط  رب  ات  دـنتخیگنارب  هرـصب  دونر 
ضقن هحیار  ترضح  نآ  دیـسر و  ضرع  فقوم  هب  لاح  تروص  نوچ  دندرک و  اجتلا  ماما  هب  و  دنتخیرگ ، هدنام  یقاب  هورگ  و  دندیناسر .

راشبتسا مدرم  دیسریم  هک  اج  ره  هب  و  دش ، قشمد  هجوتم  هنیدم  زا  هنع » هّللا  یضر  سابع  نب  هّللا  دبع   » اب دومن  مامشتسا  ماش  لها  زا  دهع 
« یلـصوم دعـس   » ار وا  دوب و  راتخم  ّمع  اجنآ  سیئر  و  دـش ، عقاو  لالجا  لوزن  لصوم  رهـش  هب  اـت  دنتـشادیم  یعرم  تمدـخ  قیرط  هدومن 

فیاظو هداتفا  ترـضح  نآ  ياپ  رد  تفاتـش و  تمزالم  هب  رایـسب ، هفولع  لزن و  اب  تفای  ربخ  نسح  ماما  مودـق  زا  هک  لاحلا  یف  يدـنتفگ .
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؟ تشگ دعاسم  هک  تسا  تداعس  هچ  نیا  ایآ  تفگ  و  دیناسر ، ضرع  هب  زاین 
لصاو تلاصو  لصوم  هب  تشگ  وکلدیب  نیا  دعاسم  وکن  تخب  دش 

تاقالم اجنآ  مکاح  اب  هدش  قشمد  هجوتم  زور  دـنچ  زا  دـعب  لصوم و  کنیا  لد و  کنیا  نم و  کنیالد  مراپـسب  وت  اب  لصو  هب  هک  متفگ 
زاب درک و  عامتسا  دوب  شکرابم  رطاخ  ّیضرم  هک  یفاش  ياهباوج  و  دومنزاب ، تشاد  هرصب  ناراّیع  ناگنهرس و  زا  هک  ياهوکـش  و  دومرف ،
يرب نامرف  فال  و  يدرک ، يراداوه  یتهج و  کی  يوعد  هک  دوب ، یتسود  لصوم  رد  ار  وا  داتفا و  لصوم  رب  شرذگ  هدش  هنیدـم  هّجوتم 

بیرف ایند  لام  هب  ار  وا  هیواعم  ترضح ، نآ  لوصو  زا  لبق  درک و  لوزن  يو  هناخ  رد  نسح  ماما  يدز ، یهاوخ  اوه  و 
______________________________

.1 هیآ : رثوک ، هروس  (- 1)
.1 هیآ : ردقلا ، هروس  (- 2)

. وربآیب مدرم  ینعی : دنول  عمج  (- 3)
ص:229  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يارب تداعـسیب  نآ  دـهد ، نسح  ماما  دروخ  هب  یبورـشم  ای  یموعطم  رد  تصرف  تقو  هب  ات  هداتـسرف  يو  هب  لتاق  رهز  هشیـش  دوب و  هداد 
لوبق ار  راک  نآ  هتخورف ، رابتعایب  تابثیب و  دـنچ  تسردان  هب  رورغ  رازاب  رد  ار  تسرد  نید  هتخود و  رب  یقاب  میعن  زا  رظن  یناـف ، ماـطح 

راب ره  ماما  دـماین  رگراک  دـیناروخ و  يو  هب  رهز  نآ  زا  راب  هس  هتـسب ، يراکتمدـخ  نایم  درک ، لوزن  يو  هناـخ  هب  نسح  ماـما  نوچ  هدرک 
نیا نومـضم  لاح  نابز  هب  دومنیم ، هدـهاشم  نشور  لیالد  نابزیم  یئافویب  رب  تشذـگیم و  شکرابم  رطاخ  رد  اهزیچ  دـشیم و  روجنر 

. درکیم ادأ  لاقم 
دنامن انشآ  کی  هک  راو  بیرغ  نیشنبدنامن  افو  ملاع  هب  هک  وجم  افو  سک  زا 

دنامن ام  مایا  رد  هک  ربب  لد  ود  ره  نیزتفرب  نایم  زا  افو  درک و  هنارک  تمرح 
، يدومرف اعد  يدش ، روجنر  ماما  هک  راب  ره  هّصقلا ، دنامن  افج  روج و  تنحم و  درد و  جـنر و  زجراک  فازگ  ناهج  هب  يرگنب  هکنادـنچ 

نیا دماین  رگراک  مداد و  رهز  ار  يو  راب  هس  نم  هک  تشون  همان  هّیـضق  نآ  ثعاب  هب  هدنامرد  نابزیم  یتشاد ، ینازرا  افـش  یلاعت  دنوادخ  و 
رگا هک  یناشچ ، يو  هب  يردـق  رهز  نیا  زا  ات  يامن  یعـس  هک  دـندرک  رکذ  هداتـسرف  لهاله  مس  يرادـقم  دنتـشون و  يو  هب  ياهمان  تبون 

دمآ و دورف  رتش  زا  هدیـسر ، یتخرد  ياپ  هب  همان  هدنروآ  ار  اضق  دنوش . ناجیب  یبآ  ناروناج  همه  دـتفا  طیحم  يایرد  رد  نیا  زا  ياهرطق ،
كاله ار  وا  دمآرد و  نابایب  زا  هنـسرگ  هایـس و  یگرگ  لحم  نیا  رد  دیدرگ ، دوخیب  دـش  یلوتـسم  وا  رب  مکـش  درد  درک و  لوانت  یماعط 

نادب دمآیم  یئاج  زا  نسح  ماما  مزالم  لاح  نیا  نراقم  دنامب . اجنامه  هدیچیپ و  یتخرد  رب  شراهم  دزیرگب  هک  تساوخ  شرتش  و  درک ،
نوریب رهز  هشیـش  همان و  نآ  دومرفیم ، تسج و  ار  شبحاص  عاتم  درک و  زاب  تخرد  زا  ار  رتش  دومن ، هدـهاشم  لاـح  نآ  دیـسر و  عضوم 

علطم نآ  رب  یـسک  ات  درک  هعلاطم  هّیفخ  رد  ار  همان  بانج  نآ  داهن . ماما  دزن  ار  هشیـش  همان و  دـمآ و  لـصوم  هب  هتـشادرب  لاـحلا  یف  دـمآ 
يو رد  میظع  يرییغت  دوب و  هتخورفارب  شکرابم  گنر  اّما  دومنن  یـسک  هب  داهن و  یّلـصم  ریز  رد  دوشن . نابزیم  تلاـجخ  بجوم  ددرگن و 

دادنزاب و ناشیا  باوج  نسح  ماما  تسیچ ؟؟ هشیش  نیا  دوب و  همان  هچ  نیا  هک  دندومن  راسفتسا  سلجم  راّضح  دنچ  ره  هدمآ و  دیدپ 
ص:230  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دوب هدش  لوغشم  مدرم  هب  مه  دوخ  تشادیم و  لوغشم  نادب  ار  مدرم  درکیم و  لقن  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) دوخ راوگرزب  ّدج  زا  یثیدح 
، هتسجرب ياج  زا  دیزرلب و  دوخ  رب  هعلاطم  زا  دعب  دروآ و  نوریب  ار  همان  هدرک  بانج  نآ  يالصم  ریز  رد  تسد  هتسهآ  یلـصوم  دعـس  هک 

هنوگچ هعقاو  نیا  تروص  هک  مسرپب  وت  نابزیم  نیا  زا  ات  هد  يروتـسد  ارم  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : دیـسوبب و  ار  نسح  ماـما  ياـپ  تسد و 
زا دـعب  مهاوـخیمن  نم  و  دوـشیم ، يو  لاـعفنا  تلاـجخ و  ببـس  هکنآ  تهج  مدنـسپیمن  لـمع  نیا  نم  هک  دوـمرف : نسح  ماـما  تسا ؟
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. دسر وا  هب  نم  تهج  زا  یگدنمرش  هدش ، عقاو  يو  زا  هک  تمدخ  نیدنچ 
ات يوگب  تفگ : هد  باوج  ارم  مراد  یلاؤس  نالف ! ای  تفگ  دیبلط و  ار  وا  نسح  ماما  تزاجایب  دینارذگ و  ّدح  زا  هغلابم  باب  نیا  رد  دعس 
نآ تمدخ  هب  نم  تفگ : سک  نآ  تسا ؟ هدرک  افج  وت  اب  زگره  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر ترضح  هک  دیـسرپ  دعـس  یـسرپیم ، هچ 
وت هرابرد  ياهدیشک و  جنر  هچ  وا  زا  ياهدید  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ  دشاب . هدیسر  افج  نم  هب  يو  زا  هک  اشاح  ماهدیسرن و  ترـضح 
اب ارچ  سپ  تفگ : دعـس  تسـشنن . نم  رطاخ  رب  وا  زا  یلالم  راـبغ  زگره  مدوب و  يو  مزـالم  یتدـم  تفگ : هدـش ؟ رداـص  روج  هچ  يو  زا 

ياهتشون ماش  هب  هک  وت  طخ  کنیا  یشیدنایم ؟ اهدصق  نیا  دننام  و  ینکیم ؟ اهتوادع  نینچ  نیا  یـضترم  هشوگرگج  یفطـصم و  دنزرف 
تفگ درک و  راکنا  صخش  نآ  دناهداتسرف . هک  لهاله  رهز  هشیـش  وت و  ّطخ  باوج  کنیا  دماین و  رگراک  مداد و  رهز  ار  يو  راب  هس  هک 

زا نالان  روجنر و  نسح  ماما  و  دـش ، كاله  ات  دـندزیم  دـنتفرگب و  ار  وا  دعـس  نامزالم  لاـحلا  یف  مرادـن ، ربخ  نیا  زا  نم  هّللاـب » اذاـیع  »
رهاظ هب  یتشاد و  تمرح  ار  نسح  ماـما  رایـسب  وا  دوب و  مکح  نب  ناورم  هنیدـم  یلاو  تقو  نآ  رد  تفر و  هنیدـم  هب  هدـمآ  نوریب  لـصوم 

دیشیدنایم اهریبدت  دیشوکیم و  ترضح  نآ  كاله  رد  هدوب ، يو  عفد  ماقم  رد  انمـض  اّما  یتشاذگن ، ورف  يراکتمدخ  قیاقد  زا  ياهقیقد 
ناورم لزنم  هب  يدوـمن ، دـش  دـمآ و  اـههناخ  همه  هب  يدرک و  یلاـّلد  هنیدـم  رد  و  يدـنتفگ ، هّینوـسیا  ار  وا  هک  هّیمور  یکزینک  يزور  اـت 

؟ يراد یئانـشآ  ثعـشا ، تنب  هدعج  وا  نز  اب  و  ینکیم ، دش  دمآ و  یلع  نب  نسح  هناخ  هب  هینوسیا  يا  هک  دیـسرپ  ار  يو  ناورم  دـمآرد .
ءامسا هب  هنیدم  رد  هدعج  نیا  و  يرآ ، تفگ :

ص:231  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مهدـب و ترانید  رازه  ینکن ، راکـشآ  ارم  زار  يرادـهاگن و  ارم  ّرـس  رگا  داـهن و  مهاوخ  ناـیم  رد  يزار  وت  اـب  تفگ  ناورم  دوب ، روهـشم 

دادش ظالغ و  نادنگوس  دینـش  هماج  هدعو  دید و  رز  نوچ  هّینوسیا  رز ، رانید  دـص  هناعیب  هب  کنیا  و  مناتـسب ، وت  يارب  يرـصم  ّقد  هاجنپ 
لد هک  مهاوخیم  تفگ : ناورم  سپ  دـشوک ، ناـج  هب  نآ  ماـمتإ  رد  دـیامرف  ار  يو  هک  یّمهم  ره  و  دـنکن . ناورم  ّرـس  ياـشفا  هک  دروخ 

مکاح رـسپ  هک  دیزی  تسا و  هدیـسر  ماش  هب  وت  لالد  جـنغ و  هنطنط  لامج و  نسح و  هزاوآ  هک  یئوگ  ینادرگب و  نسح  ماما  زا  ار  ءامـسا 
. هدیسر تکاله  هب  کیدزن  وت  مغ  زا  و  هتشگ ، قشاع  وت  رب  تسا  ماش 

دیزگ وت  رهم  درک و  وت  دزمان  لددینش  وت  مان  هک  یسک  ار  وت  هدیدان 
رد ماش  قارع و  يوش  دـیزی  نز  رگا  هک  يوگب ، ار  وا  سپ  دـیرخ  وت  رهم  دادـب و  دوخ  لد  ناجتخورف و  هب  ار  درخ  ربص و  تمغ  دـقن  اب 

. منک يرکف  باب  نیا  رد  ات  هد  ربخ  ارم  دروآیم  رد  راـک  نیدـب  رـس  ءامـسا  هک  ینیب  رگا  یـشاب ، ملاـع  هکلم  دـیآرد و  وت  فرـصت  تحت 
دـندوب و هتفر  قیقع  لزنم  هب  ناردارب  اب  نسح  ماما  اضق  زا  داهن و  ماما  هناـخ  هب  يور  هدـمآ  نوریب  اـجنآ  زا  سپ  مراد ، ّتنم  تفگ  هینوسیا 
، دوب ناشیا  هدنبیرف  تاریبدت  نانز و  رکم  هک  اجنآ  زا  دروآ و  نایم  رد  ینخس  اج  ره  زا  دمآرد و  هّینوسیا  دوب ، هتـسشن  هناخ  رد  اهنت  هدعج 

: دناهتفگ هک  دیشک  بولطم  ّدح  رس  هب  ار  نخس 
شین زا  فاص  شون  دنزیر  ورفشیوخ  هناسفا  زا  نوسفا و  نانز ز 

مرن زا  هراخ  گنس  دنزاسیمهمرگ  مد  زا  یبیرف  مدرم  هگ 
دنزاب شقن  دص  لغد  داد و  کی  هبدنزاس  گنر  دص  نخس  گنرین  ز 

هب میرک ، باتک  رد  میجر  ناطیـش  رکم  هک  هدومرف  املع  رباـکا  زا  یکی  ناـشیا  يوک  رد  هر  تسین  ار  اـفوناشیا  يوخ  زا  يوجم  يراداـفو 
َّنِإ  » هک روطسم  تمظع  تمـس  هب  نیبم  مالک  رد  نیدیب  نانز  دیک  و  « 1 « » ًافیِعَض َناک  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  َّنِإ   » هک تسا  روکذم  فیعض  تفص 

«2 «. » ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک 
______________________________

.78 هیآ : أسن ، هروس  (- 1)
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.28 هیآ : فسوی ، هروس  (- 2)
دشاب نانز  درگاش  اّما  لیح  رکم و  ردنادرم  هر  هظحل  ره  نایصع  زا  دنز  ناطیش  ص:232   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بیرف شتآ  نوـسفا  همّدـقم  هـب  هّینوـسیا  هّـصقلا ، دــشاب  ناـنز  هرعن  نآ  ددرگ و  نآ  رد  هماـجنیاکینیب  ناـسک  رایــسب  نود ، ناـنز  رکم  زا 
نیازخ رد  فّرصت  تکلمم و  هدعو  دیزی و  قشع  هّصق  و  تخود . دیزی  تبحم  هماج  رب  ار  ءامسا  لد ، هلص  همدمد و  هتشر  هب  تخورفارب و 

و نسح ، ماما  هنیرید  تبحـص  قح  و  درک ، شون  دـیزی  یتسود  ماـج  لاـم  کـلم و  يادوس  هب  ءامـسا  دـناوخ ، ورف  ءامـسا  شوه  شوگ  هب 
. درک شومارف  ار  وا  ترشاعم  نیسح 

نوریب اجنآ  زا  تشگ ، راتفرگ  وا  رکم  ماد  رد  ءامسا  هک  دید  نوچ  هینوسیا  دیورن  لگ  نابایب ، هروش  زا  هکدیوج  رهم  نز  زا  هک  سک  ادابم 
. مناوتیمن یّـشمتم  ّمهم  نیا  تستایح  رد  نسح  ماـما  اـت  هک  داتـسرف  ماـغیپ  هراـب  رگید  ناورم  و  تفگزاـب ، ناورم  هب  لاـح  تروص  هدـمآ 

يو هب  هتخیمآ ، لسع  اب  يردق  رهز  نآ  زا  داد و  میمصت  دوخ  اب  یفطصم  هشوگرگج  لتق  تمیزع  وا  داتـسرف و  يو  هب  رهز  يردق  هصقلا ،
. دمآ هولج  هب  روهظ  هصنم  رب  نخس  نیا  نومضم  و  دیناروخ .

شکیم مک  رگ  الب و  دسر  شیب  رگشکیم  مدامد  رهز  حدق  لد  يا 
روجنر لسع  نآ  ندروخ  زا  نسح  ماما  ترضح  سپ  شکیم  یم  مغ  حرف  دهدیمن  تسد  نوچشونیم  لهاله  ماج  رکـش  تسین  نوچ 

« هلآ هیلع و  هّللا  یّلص   » لوسر ترـضح  سدق  هضور  رب  دیمدب ، حبـص  نوچ  دیـشکیم و  مکـش  درد  و  دومنیم ، یق  بش  همه  بش  دش و 
نامگدب هدـعج  قح  رد  و  دـمآزاب ، لزنم  هب  هتفای  یلک  يافـش  دـیلام ، هیلاع  هبتع  رد  ار  دوخ  دومن و  هّجوت  تسنادـنمدرد  يافـشلا  راد  هک 

هب يزور  ات  دـندروآیم ، ماش  تشاچ و  ماعط  نیـسح  ماما  هناخ  زا  ای  مساق  رداـم  هناـخ  زا  هکلب  دروخیمن  يزیچ  وا  هناـخ  رد  رگید  هدـش 
يامرخ هب  ماما  مرایب  يراد  لیم  رگا  دناهدروآ ، بطر  يردق  هنیدم  یلاوح  ياهناتسامرخ  زا  دیس  يا  تفگ : ءامـسا  دمآرد ، ءامـسأ  هناخ 

تسنادیم دوخ  نیمه  هک  یتمالع  هدولایب و  رهز  هب  ار  یـضعب  دروآ و  بطر  یقبط  تفرب و  ءامـسا  رایب ، هک  دومرف : تشاد . مامت  لیم  رت ،
ندروخ رد  مه  وت  ءامـسا  يا  هک  دومرف  نسح  ماما  دـش ، رـضاح  بطر  قبط  نوچ  تشاذـگ  دوخ  لاح  رب  نانچمه  ار  یقاـب  هدرک و  نآ  رب 

بطر
ص:233  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دولآرهز يامرخ  تفه  ات  دومرفیم ، لوانت  عون  ود  ره  زا  هدومنان  هظحالم  ماما  دروخیم و  هدولآاـن  رهز  هب  ياـمرخ  ءامـسا  نک ، تقفاوم 
نوچ درکیم و  دایرف  زور  هب  ات  بش  نآ  زاب  دـمآ و  ردارب  هناخ  هب  دیـشک و  زاـب  نآ  زا  تسد  هدـمآرب  مه  هب  شکراـبم  لد  دومرف و  شون 

. تفر هرّهطم  هضور  رس  هب  هراب  رگید  دش  نشور  زور 
تاولص  » دوخ راوگرزب  ّدج  ّتیناحور  تکرب  هب  راب  رگید  میدمآ  نامرد  رهب  اجنیا  مینادنمدردتستمحر و  يافّـشلا  راد  تهگرد  اهاشداپ 

دوخ رد  ماهدروخ  بطر  نآ  وت  هناخ  رد  هک  زورید  زا  هدعج  يا  تفگ : دـمآ و  ءامـسا  هناخ  هب  هتـشگزاب  تفای و  افـش  هیلع » همالـس  هّللا و 
تکراشم ندروخ  رد  زین  امـش  اب  مدوب و  هدیـشوپ  قبط  رـس  نم  دّیـس  يا  تفگ  دـمآرب و  مه  هب  ءامـسا  منکیم ، هدـهاشم  بیجع  ياهلاح 

: تفگیم لاح  ناسل  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  تساخرب و  هدولآ  مشخ  ماما  تسیچ ، لاح  ات  منادن  مدومنیم 
مراد يراب  راک و  هتسب  مهرد و  سبمراد  يراگزور  هریت  شوخان و  سب 

نیا رد  نم  ات  تسلاـس  ود  نازیزع  يا  تفگ : دـیبلط و  ار  ناردارب  سپ  مراد  يراـنک  ناـهج  زا  نم  هکنآ  اـبالب  بادرگ  ناـیم  ماهدـش  هقرغ 
یتّحـص هک  دـشاب  منک ، لیدـبت  ار  اوه  بآ و  مور و  لـصوم  هب  يزور  هس  ود  هک  مهاوخیم  ـالاح  و  ماهدوبن ، تسردـنت  زور  کـی  مرهش 

هب يور  دوخ  مدخ  صاوخ  زا  یعمج  و  هنع » هّللا  یـضر   » سابع نبا  اب  سپ  دیاسایب ، هتـسرزاب  ادعا  دـیک  زا  ملد  یتقو  دـنچ  دـیامن و  يور 
. دنتـشگ نازادـگ  نوزحم و  ادـعا  و  نازان ، جـهتبم و  ءایلوا  دندینـش  لصوم  هب  بانج  نآ  لوصو  ربخ  ماـش  لـها  نوچ  اـما  داـهن ، لـصوم 
نمشد و نیا  هک  تفگ  دوخ  اب  هدمآ  لصوم  هب  نسح  ماما  هک  دینش  نوچ  تیب  لها  نمشد  تیاغ  هب  دوب  یئانیبان  قشمد  رد  هک : دناهدروآ 
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اب مور و  لصوم  هب  هک  تسین  نآ  زا  هب  چیه  دربیمن  هنتف  نامگ  نم  هب  یسک  متسین و  یضار  يو  لتق  هب  زج  نم  و  تسا ، نم  هداز  نمـشد 
دنداد و بآ  رهز  هب  ات  دومرفب  تشاد  هک  یئاصع  نانس  سپ  منکب ، دشاب  نم  رودقم  هک  يراک  تصرف  تقو  رد  منکفا و  یتسود  حرط  وا 

زور ره  هدرک  تدیقع  صولخ  راهظا  و  درازگیم ، زامن  اجنآ  نسح  ماما  هک  دمآ  يدجسم  هب  دیسرب  نوچ  داهن و  لصوم  هب  يور  هتشادرب 
يو ثیدح  يدرازگ و  زامن  نسح  ماما  بقع  رد  يدمآ و 

ص:234  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
يو ياضعا  زا  يوضع  هب  ار  نانس  نیا  نم  هک  دشاب  یک  ایآ  هک  يدوب  هشیدنا  نیا  رد  هتـسویپ  یتسیرگب و  ياهياه  هب  يدومن و  عامتـسا 

دوب و هدرازگ  رگید  زامن  ماما  يزور  ات  دربن ، یکی  دشاب  هتـشاد  ناج  رازه  رگا  دشاب و  هدرک  ذوفن  يو  ندـب  رد  رهز  نآ  مشاب و  هدـیناسر 
روک نآ  هک  دش ، لوغشم  نخس  هب  نارای  اب  هداهن ، پچ  ياپ  يالاب  رب  تسار  ياپ  هتسشن  دجسم  رد  ياهچناک  درب  هدمآ و  نوریب  دجسم  زا 

دیسر و ماما  ياپ  تشپ  رب  نانس  نآ  رس  ار  اضق  داهنیم  نیمز  رب  اصع  رس  تفگیم و  اعد  ار  نسح  ماما  هدمآ  نوریب  دجسم  زا  تریصبیب 
یف داتفیب ، دز و  یهآ  نسح  درب ، ورف  شکرابم  ياپ  هب  ار  نانس  نآ  رتمامت  هچ  ره  تّوق  هب  تسوا  ياپ  تشپ  رب  اصع  رس  هک  تفایرد  روک 

: هک دومرف  ماما  دنناجنر ، هب  ات  دـنتفرگ  هب  ار  روک  نارای  سابع و  هّللا  دـبع  دـش ، ناور  مخز  رـس  زا  نوخ  درک و  مرو  شکرابم  ياپ  لاحلا 
دهاوخ ثوعبم  يروک  هب  زین  تمایق  زور  و  تساـنیبان ، زین  نطاـب  هدـیدب  تسا  روک  رهاـظ  مشچ  هب  هک  ناـنچمه  هک  دـیرادب  يو  زا  تسد 

دایرف زاغآ  اپ  درد  زا  ماما  و  تشگ ، بئاغ  مدرم  مشچ  زا  تفرگ و  نتفر  باتش  هب  دنتـشاذگب ، نسح  ماما  هدومرف  هب  ار  روک  نوچ  اّما  دش ،
موریم هک  اج  ره  مبای  یـصالخ  افج ، لها  روج  ادعا و  دیک  انع و  تقـشم و  الب و  تنحم و  زا  يزور  هس  ود  هک  متـساوخ  تفگ : درک و 

. نیشنمه الب  جنر و  تسنیرق و  تنحم 
یمغ رادافو  یهز  هّللا  ناحبسیمدق  نم  مدقیب  دنزنیم  مغ 

نیا تفگ : داـتفا ، مخز  نآ  رب  شمـشچ  نوچ  دـندروآ  حاّرج  سپ  یمد  میلاـن  هب  لد  درد  هب  ود  ره  اـتمبلطیم  ياهتخوس  دوخ  وـچ  زورما 
ازـس وا  زج  هب  ار  روک  نآ  هک  یتشاذگن  هّللا »! لوسر  نب  ای   » تفگ دعـس  هدز ، دصق  هب  ار  مخز  نیا  شبحاص  دـناهداد  بآ  رهز  هب  ار  نهآ 

««. 1  » ِِهلْهَِأب اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ال  . » تفای دهاوخ  لمع  تافاکم  دوخ  وا  تفگ : نسح  ماما  میناسرب ،
زاب ماما  قورع  زا  ار  رهز  نآ  تشگ و  لوغشم  هجلاعم  هب  دوب  اناد  درم  حاّرج  هّصقلا  دناتس  هب  ماقتنا  وا  زا  اتراپس  راگدرک  هب  ار  شنک  دب 

______________________________

.43 هیآ : رطاف ، هروس  (- 1)
ص:235  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

قـشمد هار  هب  هدمآ  نوریب  مهدزناپ  حبـص  تشذگب و  زور  هدراهچ  ات  دوب  هدش  ناهنپ  یئاج  وا  دـندوب و  انیبان  نآ  بلط  رد  نارای  دیـشک و 
نوچ دوریم  هتفرگ  تسد  رد  اصع  نامه  روک  نآ  هک  دید  دوب ، یلصوم  دعـس  هناخ  هّجوتم  لحم  نآ  رد  نب  یلع  سابع  اضق  زا  تفریم ،

نامالغ سپ  تشگ  هراپ  هراپ  ات  دزیم ، يو  يور  رس و  رب  دتـسب و  يو  تسد  زا  ار  اصع  دمآرد و  هزرلب  مشخ  زا  داتفا  يو  هب  ساّبع  مشچ 
مزیه يرادـقم  دـندمایب و  راتخم  دوخ  هدازردارب  اب  دعـس  داتفا و  لصوم  رد  یقـش  نآ  لـتق  هزاوآ  دـندیربزاب و  نت  زا  شرـس  اـت  دومرف ، ار 

. دش هنیدم  هّجوتم  زاب  ماما  دنتخوسب و  ار  تخبدب  لد  روک  نآ  دندروایب و 
نانچمه دـمآ و  هنیدـم  هب  تشگزاب و  هدرک  تباـث  اـهتّجح  يو  رب  تفگ و  نانخـس  اـجنآ  یلاو  اـب  تفر و  ماـش  هب  هک  تسا  نآ  یتیاور  و 

دزن هب  ناورم  شیپ  زا  رهاوج  يدـقع  هدوس و  ساـملا  يرادـقم  هینوسیا  هراـب  رگید  و  درکیمن . دـش  دـمآ و  ءامـسا  هناـخ  هب  دوب و  روجنر 
لاعتـشا یهجو  رب  يدـنموزرآ  ریاون  هک  هداتـسرف  ماغیپ  تسا و  روجنر  وت  مغ  زا  دـیزی  تفگ  دـینادرگ و  رتزیت  ار  وا  شتآ  دروآ و  ءامـسا 

. دباین نیکست  تاقالم  تبرش  هب  زج  هک  هدمآ  ناجیه  هب  یعون  هب  قوش  ّداوم  دوشن و  یفطنم  لاصو  لالز  هب  زج  هک  هتفای ،
تحار میـسن  ات  زادرپزاب  نسح  راک  زا  زاسب و  دوخ  مهم  رتدوز  مشکیم  هآ  منکیم و  هیرگ  زور  اتمشکیم  هام  يا  وت  رجه  درد  هک  اهبش 
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. دهد تسد  تالاقم  تداعس  تاقالم و  تلود  دریگ و  ندیمد  وزرآ ، قفا  زا  دارم  حبص  و  دیآ ، ندیزو  رد  ترشع  نشلگ  زا 
بالگ ای  بآ  رد  يرادقم  ساملا  نیا  زا  ات  نک ، دـهج  ءامـسا  يا  ددرگ  لّصحم  لد ، دارم  قفو  ربتسا  نم  بولطم  هک  وت  لاصو  كاردا 

دوخ راک  رد  دینـش  زیمآقوش  زیگنارهم  تاـملک  نآ  دـید و  رهاوج  جرد  نوچ  ءامـسا  یهرزاـب ، وا  هغدـغد  زا  کـشیب  هک  یهد ، يو  هب 
لاـجم تفاـییمن و  تصرف  دیـشیدنایم  هلیح  دیـشوکیم و  دـنچ  ره  اـما  دـیدرگ  لوغـشم  ریبـک  ریما  نآ  لـتق  ریبدـت  هب  تشگ ، رتهـتفیرف 
يردق رفص  متـشه  تسیب و  هنیدآ ، بش  راب  کی  ات  يدوب ، اجنآ  رد  زور  بش و  هک  دندوب  هتخاس  يرظنم  يو  تهج  هب  هک  اریز  دیدیمن ،

دنیب و ارم  یسک  رگا  تفگ ، دوخ  اب  داهن و  رظنم  نادب  يور  هتفرگرب ، ساملا 
ص:236  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

مزاسب و دوخ  راک  دـنیبن ، یـسک  رگا  مدـمآ و  يو  تمدـخ  هب  دوب و  هدـنامن  نسح  ماما  نارجه  تقاـط  نیا  زا  شیب  ارم  هک  میوگ ، دـسرپ 
يو نوماریپ  شنارهاوخ  نارتخد و  تسا  هتفر  باوخ  هب  هدرک  هیکت  ماما  هک  دـید  درک  هاـگن  دـمآرب و  رظنم  نآ  يـالاب  هب  سپ  مدرگزاـب ،

نیلاب رب  هک  بآ  هزوک  دمایب و  هتـسهآ  هتـسهآ ، هدعج  سپ  هتفر ، باوخ  رد  همه  دناهتفخ و  ناشیا  ياپ  نیئاپ  رد  ناکزینک  و  دـناهدیباوخ ،
، دیلامب تشگنا  اب  تخیر و  وکر  نآ  رب  ار  ساملا  نآ  هدرک ، رهم  دناهتسب و  « 1  » یئوکر هب  ار  هزوک  رس  هک  دید  تفرگرب ، دوب  نسح  ماما 

ماما ار  ینامز  كدنا  اّما  دیدن . ار  وا  یـسک  تفر و  دوخ  لزنم  هب  هدمآ  دورف  رظنم  زا  هگنآ  دیـسرن  للخ  چیه  ار  رهم  دـش و  ورف  وکر  هب  ات 
یضترم مردپ  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم مدج  یلاح  هاتخا » ای  : » تفگ داد و  زاوآ  ار  بنیز  دوخ  رهاوخ  دمآرد و  باوخ  زا  نسح 

، دوب يو  نیلاب  رب  هک  بآ  هزوک  نآ  درک و  زارف  تسد  دوخ  مزاس و  وضو  ات  راـیب ، بآ  يردـق  مدـید  باوخ  رد  ار  ارهز  همطاـف  مرداـم  و 
سک سپ  دـش ، هراـپ  هراـپ  مفاـن  اـت  قلح  زا  هک  دوب  بآ  هچ  نیا  هآ  تفگ : دیـشک و  رد  بآ  یمد  دوـب  يو  رهم  هب  درک  هاـگن  تفرگرب و 

هک ردارب  يا  شاب  دوردـب  تفگ  تفرگ و  رانک  رد  ار  يو  درک و  زاب  لغب  نسح  ماما  دـمایب ، نیـسح  نوچ  دـناوخب و  ار  نیـسح  داتـسرف و 
. داتفا تمایق  هب  رادید 

میدش میداشگ و  لد  نوخ  همشچ ز  دصمیدش  میداهنرب و  قارف  راب  ام 
هتفرگ نم  تسد  هک  مدید ، باوخ  رد  ار  مردام  ردپ و  ّدج و  یلاح  ردارب  يا  میدش  میدادب و  ماکانب  ماک  امملاع  ردنا  يدوب  وت  ام  لد  ماک 

زا هک  شاب ، نامداش  دنزرف  يا  تفگیم  مّدج  دـندومنیم و  نم  هب  رونلا  رفاو  روصقیب  روح  دـندینادرگیم و  تشهب  ضایر  رد  دـندوب و 
مدیماشایب یبآ  هزوک  نیا  زا  مدش و  رادیب  دوب . یهاوخ  ام  دزن  بش  ادرف  يدش ، نارک  رب  يداعأ  جنر  زا  یتفای و  یـصالخ  نانمـشد  تسد 

يو تسد  زا  هزوک  نسح  ماما  تسیبآ ، هنوگچ  هک  مشچب  نم  اـت  تفگ : تشادرب و  هزوک  نیـسح  ماـما  دـیرب . مهرد  فاـن  اـت  نم  قلح  زا 
هک عضوم  نآ  تخیرب و  اهبآ  تسکشب و  ات  دز  نیمز  رب  دتسب و 

______________________________

. تسا هتفاب  هماج  زا  هچراپ  وکر  (- 1)
ص:237  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دیّقرتب خاش  خاش  هدمآ  شوجب  دوب  هدیسر  ودب  بآ 
دایرف دیطلغیم و  نیمز  رب  تفرگ و  درد  كرابم  مکش  ار  ماما  هاگنآ  دیشچ  یک  رهز  یسک  هباثم  نیدب  اّماایلوا  دندیـشچ  هچ  رگا  الب  رهز 

رد دمآیمرب و  شکرابم  قلح  زا  ءاشحا  رگج و  هراپ  هراپ  دنداهن و  يو  شیپ  رد  یتشط  درک و  هبلغ  يو  رب  یق  دمآرب ، باتفآ  ات  درکیم ،
ماسح نبا  هکنانچ  داتفا ، تشط  رد  هراپ  داتفه  دـص و  یلوق  هب  دـمآ و  نورب  ترـضح  نآ  قلح  زا  رگج  هراپ  داتفه  ات  داـتفایم ، تشط  نآ 

. هدومرف
نسح راوگشوخ  بآ  نآ  زا  تشگ  رهز  هکشحدق  رد  هزیر  ساملا  شزوس  تخیر  هک 

نسح رانک  رد  تخیر  ولگ  هار  همهشرگج ز  دش  هراپ  داتفه  دص و  نوردنا  رد 
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نسح رادبآ  توقای  بل  حّرفممافدّرمز  دش  ساملا  هنوگ  گنر  هب 
نسح راکف  هتسخ  رگج  ترسح  زلد  شتآ  هلال ز  وچ  ار  قفش  تخوسب  رگج 

نسح راثن  رکش  دهش  یخلت  ناغفرهزرپ ز  دش  دوب  كایرت  هیام  هک  شبل 
نسح راب  کشا  مشچ  رگج و  تحارجدنیب  رگا  مشچ  دناکچب ز  نوخ  هراتس 

نسح راهبون  نیرسن ز  هلال و  تخیر  هبمتس  نازخ  زا  ربمغیپ  ترتع  غاب  هب 
، تشگ زبس  نسح  ماما  كرابم  گنر  دـش  دـنلب  باتفآ  نوچ  اما  نسح  راوهشفنب  يوب  هیلاـغ  يوم  زوناز  رب  هداـهن  ترـسح  رـس  نیب  هشفنب 

ردارب يا  تفگ : درک و  نیـسح  ماـما  هب  يور  نسح  ماـما  هدرک ، لـیم  يزبس  هب  دـنتفگ  تسا ؟ هدـمآرب  گـنر  هچ  هب  نم  يور  هک  دیـسرپ 
دندمآرد و هیرگ  هب  ردارب  ود  ره  داهن و  وا  يورب  يور  درک و  ردارب  ندرگ  رد  تسد  يرآ و  تفگ  نیسح  ماما  دش ، رهاظ  جارعم  ثیدح 
هیلع و هّللا  یلـص   ) ام ّدج  هک : دومرف  نسح  ماما  هد ، ربخ  جارعم  ثیدـح  زا  ار  ام  هّللا » لوسر  نب  ای  : » دـنتفگ دـمآرب ، نارـضاح  زا  شورخ 
، دـندومن نم  هب  نامیا  لها  زا  ار  سک  ره  تاجرد  لزانم و  دـندروآرد و  تاّنجلا  تاضور  هب  ارم  هک  جارعم  بش  هک  داد ، ربخ  ار  اـم  هلآ )
زا رگید  یکی  درکیم و  هریخ  ارم  مشچ  نآ  عاعش  هک  زبس  دّرمز  زا  یکی  نوناق  کی  رد  هزادنا  کی  هب  رگیدکی  يولهپ  مدید  کشوک  ود 
نآ زا  اهکـشوک  نیا  هک  مدیـسرپ  ناوضر  زا  نم  دومنیم ، عطاس  عمـال و  باـت  ناـهج  باـتفآ  عاعـش  نوچ  نآ  يافـص  هک  خرـس  توقاـی 

نآ زا  یکی  تفگ : تسیک ؟
ص:238  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

باوج ارچ  هک  دومرف : لوسر  ترـضح  دـش ، شوماخ  ناوضر  تسین ؟ گنر  کی  هب  ود  ره  ارچ  متفگ  نیـسح  نآ  زا  یکی  تسا و  نسح 
مد رد  دنهد و  رهز  ار  وا  هک  نآ  ببـس  هب  تسا  نسح  نآ  زا  زبس  رـصق  دیوگب  هک  درادیم  مرـش  هّللا  لوسر  ای  تفگ  لیئربج  یئوگیمن ؟

. دوش خرـس  نوخ  هب  وا  هراسخر  رخآ  مد  رد  دنک و  دیهـش  ار  وا  هک  تسا  نیـسح  نآ  زا  خرـس  کشوک  و  ددرگ ، زبس  شیور  گنر  رخآ 
هب نانچ  دـندادیم و  رگیدـکی  نیبج  رب  هسوب  دـندیلامب و  مه  يور  رد  يور  تفرگرب و  رد  گنت  ار  نیـسح  ماما  تفگب و  نیا  نسح  ماما 

هیرگ و نآ  رد  راوید  رد و  دندرکیم و  هیرگ  ناشیا  قافتا  هب  زین  نیرضاح  دوبن ، نآ  هدهاشم  تقاط  ار  سک  چیه  هک  دنتسیرگیم ، يراز 
. دندوب نایرگ  راب ، کشا  باحس  نوچ  راجحا  راجشأ و  دندومنیم و  تقفاوم  يراز 

دننام رد  درک و  ناوتن  عنم  ار  هیرگ  عیاقو  نیا  لثم  رد  ّقحلا  نارای و  عادو  زور  دزیخ ، هلان  گنـس  زکناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  اـت  راذـگب 
يزیرکشا هدهع  زا  هدید  مادک  ّدوب و  دناوت  نارگ  راب  نیا  ندیشک  لّمحت  ار  لد  مادک  ایآ  تشاد و  دیاب  روذعم  ار  هدنیرگ  بئاصم ، نیا 

؟ دمآ دناوت  نوریب  زوسناج  تبیصم  نیا 
یتسیرگب نت  هب  نت  نم  مغ  رد  یهام  غرمیتسیرگب و  نم  مشچ  لد  شزوس  ردق  هب  رگ 
یتسیرگب نسح  رب  ارهز  وچ  ترسح  رس  زودای  هب  يدروآ  نمشد  ماج  رهز  ات  وک  هرهز 

یتسیرگب نمی  ردنا  قیقع  یتسنادب  رگمافراگنز  دش  رهز  زک  شبل  توقای  لاح 
یتسیرگب نم  رخف ز  نآ  زوس  زو  دش و  نوخشبل  رب  يدید  ساملا  هدرخ  نآ  رگا  لعل 

ماما تافو  تقو  رد  هک  تسا  روکذـم  دـهاوش  رد  یتسیرگب  نسح  رهب  يدرک و  يراز  غرميدـش  هگآ  رگا  دـش  هراپ  هراپ  ناک  رگج  ناز 
نآ يارب  تفگ : تسا ؟ هداد  رهز  ار  وت  هک  يراد  ناـمگ  هک  هب  ردارب  يا  هک : دوـمرف  دوـب ، يو  نیلاـب  رـس  رب  نیـسح  ماـما  شردارب  نسح 

تسا رتتخس  همه  زا  يادخ ، لاکن  بضغ و  مربیم  نامگ  نم  هک  دشاب  سک  نآ  رگا  دومرف  يرآ ، تفگ  یشکب ، ار  يو  هک  یـسرپیم 
ماما ترـضح  هک  هدروآ ، باطخلا  لصف  رد  اسراپ  هجاوخ  ترـضح  و  دنـشکب . نم  يارب  ار  یهانگیب  هک  مرادیمن  تسود  دـشابن  رگا  و 

هب نیسح  ماما  و  دمآ ، رگراک  مشش  راب  درکن و  راک  يو  رب  راب  جنپ  دنداد . رهز  تبون  شش  ار  نسح 
ص:239  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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یمـصخ يو  اب  اـم  دـتفا  يراـک  ار  وت  رگا  هک  هد ، ربخ  ارم  تسا  هداد  رهز  ار  وت  هک  یناد  رگا  ردارب  يا  تفگ : هدـش ، رـضاح  ردارب  نیلاـب 
هّللا یّلـص   ) یفطـصم ترـضح  ام  راوگرزب  ّدـج  درکن و  زمغ  ارهز  همطاف  ردام  دوبن و  زاّمغ  یـضترم  یلع  ام  ردـپ  ردارب  يا  تفگ : مینک .

. دشابن وکین  يزاّمغ  دیاین و  زمغ  ام  تیب  لها  زا  تشادن ، ترهش  زمغ  هب  يربک  هجیدخ  ام  هّدج  دومرفن و  يزاّمغ  هلآ ) هیلع و 
هدـیبلط و تولخ  هب  ار  ءامـسا  هک  تسا  هدـمآ  ربخ  رد  اّما  میتفگن  شیوخ  لد  لاـح  یـسک ، چـیه  اـبمیتفهن  هنیـس  رد  وت  قشع  مغ  میتفر و 

وت رادرک  لاح و  زا  ار  مناردارب  نادـنزرف و  مدـیزرو و  مرک  هک  نادـب  نم ، راـکافج  ياـفویب  راـی  يا  و  نم ، راـگزاسان  يوناـب  يا  تفگ :
چیه نم  زا  دماین و  تمرـش  چیه  يادـخ  زا  متـشاذگ ، تمایق  همکحم  هب  ار  وت  ّمهم  متـشادنرب و  وت  راک  يور  زا  هدرپ  مدـینادرگن و  فقاو 

؟ دننک نینچ  یتهج  ببسیب و  يرادافو  رای  نم  وچمه  اب  دننک و  نیا  ناتسود  اب  ناتسود  رخآ  دشن ؟ ریگنماد  تمرزآ 
؟ دشک رادافو  رای  نم  وچ  هاگنآ  ودشک  رای  یببسیب  یسک  رای  يا 

دارم هب  مناد  هک  ورب  تفگ  دـینادرگب و  يو  زا  يور  سپ  دـشک ؟ راز  نینچ  ار  شیوخ  نمـشد  سکارم  ریگ  دوخ  نمـشد  وگم  تسود  وت 
ّتیـصو تعاـط  يوقت و  هب  دـیبلط و  ار  ناردارب  نادـنزرف و  همه  داد و  زاوآ  ار  نیـسح  سپ  یباـین ، يراد  هک  یبولطم  دوصقم و  یـسرن و 

: تداهش ات  تدالو  زا  يو  لاوحا  زا  یضعب  و  (ع ) نسح ماما  لیاضف  نایب  رد  مشش : باب  یفشاکلا 239  ءادهشلا ، ۀضور  دومرف .
ات دومرف  هب  موثلک  ما  نادرگ ، رضاح  ار  مساق  مدنزرف  نم ، راوگرزب  ردام  راگدای  نم  رادمان  رهاوخ  يا  تفگ : ار  موثلک  ّما  هک  تسه  یلقن 

تـسدب تفرگب و  مساق  تسد  نآ  زا  دـعب  تسیرگب ، ياهياه  هب  هداـهن ، يو  يور  رب  يور  تفرگرب و  رد  ار  وا  نسح  دـندروآ  ار  مساـق 
يردپ و رظن  و  « 1  » يراپـس يو  هب  دیآ  تقو  نوچ  هک  مدرک ، مساق  دوخ  رـسپ  دزمان  ار  وت  رتخد  هنالف  ردارب : يا  تفگ  داد و  نیـسح  ماما 

مه رب  كرابم  هدید  دیدرگ و  هب  ترضح  نآ  رب  لاح  دمآرد ، رفص  مهن  تسیب و  هبنش  بش  نوچ  سپ  يرادنزاب  يو  زا  تقفش 
______________________________

.198 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 1)
ص:240  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

درک و زاب  كرابم  مشچ  تشذـگب ، بش  زا  ساپ  ود  نوچ  يو ، نیلاـب  رـس  رب  دـندوب  عمج  همه  شنادـنزرف  نارهاوخ و  ناردارب و  داـهن و 
صن دنار و  كرابم  نابز  رب  تداهش  هملک  مراپسیم و  يادخ  هب  ار  وت  منکیم و  شرافـس  وت  هب  ار  نادنزرف  ناردارب و  نیـسح  يا  تفگ :

. هتشارفارب ««* 2  » ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو   » تیار هتشاد و  رطاع  رطاخ  نیعلا  بصن  زا  «« 1  » ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  »
رای رب  رای و  تفر و  تسود  رب  تسود 

تفرب نسح  ارهز  هدید  رون  هک  ینعیتفرب  نمچ  زا  ناور  ورس  هک  اترسح  او 
تفرب نرتسن  خر  بآ  شیور  رجه  زونوخ  تشگ  هفان  رگج  شیوسیگ  قوش  زا 

تمارک ریرـس  رب  هدومن  مایق  يو  نیفکت  زیهجت و  هب  ناردارب  تفرب  نهریپ  لگ  فسوی  زان  رـصم  زکدـش  دیفـس  سگرن  هدـید  راو  بوقعی 
. دندرک نفد  دسا  تنب  همطاف  شاهدج  دزن  دندرب و  عیقب  هب  هداهن ، ریسم 

ارم هک  دـندراذگن  نافلاخم  رگا  دـیرب و  مراوگرزب  دـج  هضور  هب  ارم  هزانج  هک  دوب ، هدرک  تیـصو  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  ّحـصا  لقن  و 
دـندومن و لمع  هدومرف  بجوم  هب  ناردارب  نوچ  دـیربب . عیقب  هب  ینادرگرب و  ارم  دـینکن و  گـنج  راـهنز ، فلا  راـهنز و  دـینک  نفد  اـجنآ 

رمع و  دندرک . نفد  هدرب ، عیقب  هب  اجنآ  زا  دندرک و  ناراب  ریت  ار  هزانج  نیفلاخم  دندینادرگ ، هیوبن  هیلع  هّدس  هّجوتم  ار  ترـضح  نآ  هزانج 
اب مکح  ناورم  تیزعت ، مسارم  زا  دعب  اما  دناهتفگ . زین  دایز  نیا  زا  یکدنا  هب  و  هدوب ، لاس  تفه  لهچ و  حـصا  لوق  هب  ترـضح  نآ  زیزع 

دریگب و ار  ءامسا  رگا  درک و  دهاوخ  دوخ  ردارب  لتق  يوریپ  درک و  دهاوخن  لّمحت  تسا و  رویغ  يدرم  یلع  نب  نیسح  هک  دیشیدنا ، دوخ 
ياهنتف نیا  دنیآ و  شورخ  رد  مشاه  ینب  و  ددرگن ، شوماخ  نیـسح  ماما  هداتـسرف ، ناورم  ساملا  رهز و  هک  دـیوگب  دوخ  سرت  زا  ءامـسا 
داتسرف ماغیپ  ءامسا  هب  سپ  دناشن ، ناوتن  ورف  طیحم  يایرد  بآ  هب  هک  دوش  هتخورفا  یـشتآ  و  داد ، ناوتن  نیکـست  ریبدت  چیه  هب  هک  ددرگ 
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زیرگب يراد  ياپ  ات  زیخرب و  ياهتسشن ؟ هچ  هک 
______________________________

.198 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 1)
.25 هیآ : ص ،»  » هروس (- 2)

ص:241  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
لاـحلا یف  تشادیمن  دوس  ینامیـشپ  اـّما  هدـیدرگ ، نامیـشپ  شیوـخ  لـمع  زا  دوـب و  هدیـسرت  دوـخ  ءامـسا  و  تست . رکف  رد  نیـسح  هک 

هتبلا هتبلا  هک  تشون  ياهمان  و  داتـسرف ، هیواعم  شیپ  ماش  هب  كزینک  هس  مالغ و  ود  اـب  ار  وا  ناورم  درب و  ناورم  هناـخ  هب  هاـنپ  تخیرگب و 
هراب رگید  هتفخ  هنتف  ددرگ  شاف  هیـضق  نآ  زا  يزمر  رگا  هک  دنادن ، دنیبن و  یـسک  هک  دیتسرف  یئاج  ار  وا  هک  راهنز  دـینک و  ناهنپ  ار  نیا 

ار ام  یناهنپ  رس  دنکن و  اراکشآ  ار  زار  ءامـسا  هک  درک  دیاب  نآ  رکف  سپ  دیآ  نوریب  فالغ  زا  هدیمرآ  ماین  رد  ياهریـشمش  دوش و  رادیب 
و دنتسب ، رد  اهناّکد  ات  دومرف : ماش  یلاو  دوب ، هدیسر  نآ  زا  شیپ  ماما  تیزعت  ربخ  دیسر و  قشمد  هب  ءامـسا  همان و  نوچ  اما  دنکفین ، المرب 
زا سپ  تشادب . هناگرزب  تیزعت  زور  هنابش  هس  و  دیشوپ ، هایس  تیالو  مظاعا  نایعا و  همه  اب  دوخ  دندرک و  هایـس  ار  رهـش  هزاورد  ياهرد 
بآ رد  ساملا  رخآ  ات  ندرک  ماعط  رد  رهز  لّوا  زا  دوب  هدرک  هچ  ره  داتسیا و  رد  ءامسا  دیـسرپؤاب ، لاح  تیفیک  زا  دیبلط و  ار  ءامـسا  نآ 

لوسر و ادخ و  مشخ  و  متـشک ، هب  هنوگچ  دیزی  ّتبحم  هب  وت و  يدونـشوخ  تهج  هب  ار  وا  هک  درک  ریرقت  و  تفگزاب ، لیـصفت  هب  ندنکفا 
رب يدیـشیدنین و  يو  لوسر  بضغ  زا  یتشادن و  مرـش  ادـخ  زا  داب ! وت  رب  يادـخ  تنعل  تفگ : قشمد  مکاح  مدرک ، رایتخا  خزود  باذـع 

؟ يدرکن محر  وا  راثن ، ربنع  رابگشم  هتفاب  هتفات  يوسیگ 
لوسر هشوگرگج  اب  هک  وت  یـشاب ؟ دیزی  تبحاصم  قیال  هچ  وت  يدرواین ؟ دای  دوخ  هابت  لاح  هایـس و  يور  زا  يو و  هام  نوچ  هراسخر  زا 

؟ ینک اههچ  دیزی  اب  هک  تسمولعم  يدرک ، هلماعم  عون  نیا  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص  »
وت زا  دیاین  اطخ  لعف  زجوت  زا  دیاین  افج  روج و  زج 

زا و  دنکفا . شیپ  رد  رـس  یتعاس  هتـشگرس ، راگزور  هایـس  نآ  هتـشگرب و  تخب  تلودیب  نآ  وت  زا  دیاین  افو  هّتبلاتسلاحم  افو  بلط  وت  زا 
راز راز  هدروآ ، دای  وا  ترـشاعم  نسح  تمیالم و  مرک و  ملح و  فطل و  قلخ و  و  دیـشیدنارب . نسح  ماما  تسلاجم  تبحاصم و  راـگزور 

يدرزایب ار  لوسر  ادـخ و  يدـنکفا و  خزود  هب  ار  دوخ  هک  نونکا  تفگ  ماش  یلاو  داهن . زاـغآ  ندروخ  فّسأـت  هدـمآرد  هیرگب  دـیلانب و 
زور هنابش  هس  تخبدب  نآ  هک  دیوگ : يوار  ددرگ ! انیبان  تمشچ  هکنادنچ  ینکیم . هیرگ 

ص:242  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ماما نیرفن  دماین و  تسدـب  دوخ  ایند  مداد و  تسد  زا  نید  هک  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  تفگیم : و  نان ، هن  دروخ و  بآ  هن  تسیرگیم ،

. تساور میرگب  نوخ  رگ  هصغ  نیا  زا  نم ، لاح  هفیحـص  رب  «« 1  » ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َرِـسَخ   » مقر درک و  رثا  نم  رد 
رب شیاپ  تسد و  دنرب و  لیف  هریزج  هب  ار  وا  هک  دـش  مکح  دـندربیم و  هتـسب  بسا  مد  رب  ار  وا  ات  دـش  رما  ار  سک  راهچ  زور  هس  زا  دـعب 

نادـب دوبر و  رد  ار  وا  دـش ، رهاظ  زیمآرابغ  داب  دـمآ و  دـیدپ  ینافوط  دندیـسر  هریزج  نآ  یخـسرف  کی  هب  نوچ  دـنزادنا . ایرد  رد  هتـسب 
. دیآ شیپ  نینچ  دنک  نانچ  هک  ار  نآ  و  دادن . ناشن  وا  زا  سکچیه  نآ ، زا  دعب  دنکفا و  هریزج 

نید  ایند و  تلود  زا  دنام  مورحم  یکشیبداد  تسد  زا  یند  يایند  رهب  ار  نید  هک  ره 
______________________________

.11 هیآ : ّجحلا ، هروس  (- 1)
ص:243  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. ردارب زا  دعب  يو  لاوحا  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بقانم  رد  متفه : باب 
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. ردارب زا  دعب  يو  لاوحا  زا  یضعب  ترضح و  نآ  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بقانم  رد  متفه : باب 

رد شتدالو  طبس ، دّیـس و  دیهـش و  یکز و  يو  بقل  و  هّللا ، دبع  وبا  وا  تینک  و  تسا ، ۀمئألا  وبا  رـشع و  ینثا  ۀمئا  زا  تسا  موس  ماما  يو 
دنیوگ هک  هدروآ  دهاوش  رد  و  ةرجهلا ، نم  عبرا  هنـس  هدوب  روکذم  هام  مجنپ  دـناهتفگ  و  «، 1  » نابعش هام  مراهچ  هبنـش  هس  زور  دوب  هنیدم 

(، مالسلا امهیلع   ) ایرکز نب  ییحی  يو و  رگم  دشاب  هتسیز  هک  هدشن  دلوتم  ههامشش  دنزرف  چیه  و  تسا ، هدوب  هام  شـش  يو  لمح  تّدم 
ردارب زا  زور  تسیب  هاـم و  تفه  هب  نیـسح  ماـما  سپ  تسا ، هدوب  زور  هاـجنپ  نیـسح  ماـما  هب  همطاـف  قولع  نسح و  ماـما  تدـالو  ناـیم  و 

الاب هیبأ » ّرـس  دلولا   » رابیوج فرط  رب  یناحبـس  تدارا  هب  تیالو  هقیدح  لاهن  نآ  هک  یتقو  رد  و  دشاب ، هدوب  رتدرخ  نس  هب  دوخ  راوگرزب 
هب « 2 « » اِیلَو َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف   » میـسن هب  ینادواـج  تراـهط  تمـصع و  نشلگ  رد  یناـّبر  ّتیـشم  هب  تیادـه  نمچ  هچنغ  نآ  دیـشک و 

. دیسر یفطصم  هشوگرگج  لدب  جاهتبا  حرف و  ریاشب  و  دیزو ، یضترم  كاپ  ناج  رب  حایترا  حیاور  تفکش ،
______________________________

(. حّحصم  ) تسا هدوب  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس  رد  راوگرزب  نآ  ّدلوت  هعیش  ینب  رهشا  (- 1)
.8 هیآ : نارمع ، لآ  هروس  (- 2)

لاف كرابم  يرتخأ  خر و  هتسجخ  یهملامک  جرب  قح ز  دیباتب  درک  عولط  ص:244   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
لـضفأ هیلع  تانیاک  دّیـس  ترـضح  هب  شمودق  هدژم  لامـش  داب  لگ ز  گرب  دوش  هزات  هکنانچنید  نشلگ  تشگ  هزات  فرـش  لاهن  نیزا 
ترضح نآ  رانک  رب  هدیچیپ  دیفس  هقرخ  رد  ار  وا  سیمع  تنب  ءامسأ  دروآ و  فیرشت  همطاف  هناخ  هب  هدیسر ، تاّیحتلا  لمکأ  تاولـصلا و 

دنزرف نیا  یلع  ای  هک  دومرف  تفگ و  وا  پچ  شوگ  رد  تماقا  تسار و  شوگ  رد  زامن  گناب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ملاع رورـس  و  داهن ،
. منک مان  برح  ار  وا  هک  تشذگیم  رطاخ  رد  اّما  منک  تقبس  امش  ترضح  هب  هک  تسین  نآ  تئرج  ارم  تفگ  ياهداهن ؟ مان  هچ  ار 

تقبـس یلاـعت  هناحبـس و  قح  هب  وا  هیمـست  رد  زین  نم  هک  دوـمرف  ترـضح  منادرگ ، یّمـسم  رفعج  دوـخ  ردارب  ماـن  هب  هک  تسنآ  یلوـق  و 
هیلع یبن  نوراه  رـسپ  کی  مان  هب  نسح )  ) ار رـسپ  نآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دـمآ و  دورف  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج لاح  نیا  نراـقم  منکیمن ،
تفگ تشاد ؟ مان  هچ  نوراه  مود  رـسپ  دیـسرپ  ترـضح  دشاب . وا  رـسپ  رگید  مان  مه  هک  دیاب  مه  دنزرف  نیا  يدـینادرگ ، یّمـسم  مالـسلا 
رگید تغل  هب  ار  دوخ  دـنزرف  هنوگچ  هدومرف ، تمارک  نیبم  یبرع  ناسل  هناحبـس  قح  ارم  تسیربع و  زین  تغل  نیا  لیئربج  يا  تفگ  ریبش ،

؟ مهن مان 
هقیقع متفه  زور  رد  و  داهن ، مان  نیـسح  ار  وا  ترـضح  نآ  سپ  تسا . نیـسح  یبرع ، تغل  هب  ریبش  ینعم  هّللا  لوسر  ای  هک  دومرف : لیئربج 

. دومرف قّدصت  هرقن  نآ  نزو  هب  دندیشارتب و  شرس  ات  دومرف : هب  و  دوب ، هدرک  شردارب  يارب  زا  هچنانچ  دنفسوگ ، ودب  يو  يارب  زا  درک 
وا هد  ربخ  نآ  زا  دعب  و  ناسرب ، تینهت  ار  ام  بیبح  ورب و  تفگ  و  داتـسرفب ، ار  لیئربج  هناحبـس  ّقح  دش  ّدلوتم  نیـسح  نوچ  هک  دناهدروآ 

دادیم وا  قلح  رب  هسوب  ترـضح  نآ  دوب و  لوسر  رانک  رب  نیـسح  دـمایب  لیئربج  نوچ  ناسر ، يو  هب  مه  نآ  تیزعت  نیـسح و  لـتق  زا  ار 
؟ تسیچ تیزعت  بجوم  تسمولعم ، تینهت  ببـس  هک  درک  لاؤس  ترـضح  دوـمن ، ندـیناسر  تیزعت  زاـغآ  دوـمرف و  تینهت  لـیئربج  سپ 

حورجم افج  غیت  هب  ردارب  ردـپ و  تداهـش  ردام و  تافو  زا  دـعب  تست  هاگهسوب  الاح  هک  رـسپ  نیا  قلح  زا  عضوم  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ 
رضاح یلع  یضترم  دش ، نایرگ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) یفطـصم دیناسر ، هجاوخ  ضرع  هب  البرک  هعقاو  زا  ياهّمـش  و  دینادرگ ، دنهاوخ 

ترضح نآ  تسیچ ؟ هیرگ  ببس  نیلسرملا  دّیس  ای  تفگ  دوب 
ص:245  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هرجح هب  نایوگغیرد  ناـیرگ و  ناـنچمه  و  تفرگ ، نتخیر  هدـید  هراوف  زا  نوخ  بالیـس  زین  ار  یلع  و  تفگزاـب ، يو  اـب  ار  لـیئربج  ربخ 
هودنا نامز  هن  تسا  تجهب  يداش و  زور  زورما  مغرپ ، لد  رورس  يا  ّمع و  رـسپ  يا  تفگ  دید  نایرگ  ار  یلع  همطاف  نوچ  دمآرد ، همطاف 

مغ زا  نم  هیرگ  همطاف  يا  هک  دومرف : یلع  یـضترم  امنزاب ، ار  نآ  بجوم  تسا  مغ  زا  رگا  و  امرفب ، تسیداش  زا  رگا  هیرگ  نیا  تنحم ، و 
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رداـچ و  دروآرب ، شورخ  دومرف  عامتـسا  نخـس  نیا  هک  همطاـف  دـهدیم ، لـیئربج  ناـبز  زا  لـتق  ربـخ  تراوگرزب  ردـپ  هک  تسا ، نیـسح 
یعمج هک  ياهدومرف  لیئربج  لوق  زا  امش  هک  داد  ربخ  ارم  یلع  ردپ  يا  هک  دیشکرب  دایرف  هدمآرد  ردپ  هرجح  هب  و  دنکفا ، رس  رب  تمصع 
دومرف ترـضح  دـننادرگ ، حورجم  افج  غیت  هب  تسامـش  هاگهسوب  هک  ار  نیـسح  ینارون  قلح  تّمه ، نود  نامحریب  تّما و  ناراکافج  زا 

یملظ نینچ  وا  رب  تیلوفط  رد  هک  دشاب  هدرک  هانگ  هچ  نم  نیـسح  ردپ  يا  هک  درک  زاغآ  هلان  همطاف  داد ، ربخ  نینچ  ارم  لیئربج  يرآ  هک 
یـشاب و وت  هن  هک  دش  دهاوخ  عقاو  یتقو  رد  هکلب  دوب ، دهاوخن  یناوج  یکدوک و  ّنس  رد  تروص  نیا  همطاف  يا  هک  دومرف : هجاوخ  دور ،

نوچ ردام ، سکیب  يا  ردام و  دیهش  يا  و  ردام ، مولظم  يا  هک  دیـشورخ  هب  راب  رگید  همطاف  نسح . شردارب  هن  دشاب و  یلع  هن  و  نم ، هن 
هدنز نم  یکشاک  درآ ، ياج  هب  وت  تیزعت  طیارش  و  دیامن ، مایق  وت  تبیـصم  هب  هک  دشاب  هک  دنـشابن ، تردارب  ردام و  ردپ و  نامز  نآ  رد 

. یمدومن وت  تبیصم  مسارم  تماقإ  ات  یمدوب ،
دیهش ار  وا  هک  مسوم  نآ  نوچ  لاس  ره  هک  تشاد ، دنهاوخ  نامزلا  رخآ  ناگدزتبیـصم  ار  وا  متام  هک  داد  زاوآ  یفتاه  هک  دیوگ : يوار 

هآ دـنرابب و  هدـید  زا  تمادـن  کشا  دـنرآ ، ياـج  هب  ار  وا  تبیـصم  طرـش  و  دـننادرگ ، هزاـت  ار  يو  تیزعت  ناـشیا  دـیآرد ، دنـشاب  هدرک 
. دنلانب لد  درد  هب  هدیشکرب  هنیس  زا  زوسرگج 

هب لیئربج  هک  یتقو  رد  هک : هدروآ  دـیفم  خیـش  تسام  ناـیرب  لد  رب  مغ  هلعـش  دـص  ازع  نیزتساـم  نازوس  هنیـس  رب  اـهغاد  تبیـصم  نیز 
زا هک  تخانـش  هب  ار  وا  دـمآ  يو  دزن  لیئربج  دـیلانیم  راز  راز  داتفا و  نیمز  يور  رب  هک  دـید  ياهتـشرف  دـمآیم ، نیـسح  تدـالو  تینهت 

يو نامرف  رد  کلم  رازه  داتفه  رادقم  و  تشاد ، مان  سرطف »  » و دوب ، مّوس  نامسآ  هکئالم 
ص:246  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

و دومرف ، يراک  ارم  هناحبـس ، ّقح  نیمألا  حور  يا  تفگ  منکیم ، هدـهاشم  وت  زا  هک  تسلاـح  هچ  نیا  سرطف  يا  تفگ : لـیئربج  دـندوب ،
. مّتلذم هکلهم  رد  زورما  مدوب و  تّزع  دنسم  رب  زورید  تخوس ، هب  نم  لابورپ  دمآرد و  تریغ  قرب  دش ، عقاو  نم  زا  نآ  رد  ینواهت  كدنا 

ملاـع دّیـس  تمزـالم  هب  ارم  تفگ  يوریم ؟ اـجک  وت  لـیئربج  يا  نم  یئاوسر  هب  تسین  یـسک  زورما  ونم  یئاـبیز  هب  دوـبن  یـسک  زورید 
ارم ترـضح  نآ  هک  دـیاش  يربـب ، دوخ  اـب  ارم  هک  دوـش  هچ  هک  دـیلان  هب  سرطف  هدـش ، عـقو  ار  وا  هک  يدوـلوم  تینهت  تهج  دناهداتـسرف 
هب ار  هعقاو  تروص  تینهت  ّتیحت  زا  دعب  و  دروایب ، هارمه  ار  وا  لیئربج  مور ، دوخ  ماقم  هب  و  دـسرزاب ، نم  هب  نم  لابورپ  و  دـنک ، تعافش 

سرطف لامب ، نم  نیـسح  رب  ار  دوخ  ایب و  سرطف  يا  هک  دومرف : ترـضح  نآ  دوب  لوسر  راـنک  رب  نیـسح  لـحم  نآ  رد  و  دـیناسر ، ضرع 
زا دعب  و  تفرزاب ، دوخ  تدابع  هعموص  هب  دومن  زاورپ  هتفایزاب  دوخ  لابقإ  لاب  رف و  اب  رپ  و  دیلام ، نیـسح  كرابم  دوجو  رب  ار  دوخ  دمایب و 
وا نانمـشد  اب  یمتفر و  نیمز  هب  دوخ  ناـقیفر  اـب  و  يدـش ، ربخ  ارم  هک  يدوب  هچ  یهلا  تفگ : هدـش ، علّطم  هّیـضق  نآ  رب  نیـسح  تداـهش 

مزالم يو  ربق  رـس  رب  دیورب و  دـناوت ، عبات  هک  هتـشرف  رازه  داتفه  اب  الاح  تفاین ، عوقو  تروص  نآ  رگا  هک  دیـسر  باطخ  یمدرک ، برح 
نیمز هب  سرطف  دیشخب ، هب  دننایرگ  يو  تبیصم  رد  هک  اهنادب  ار  دوخ  هدید  بآ  باوث  دینکیم و  هیرگ  يو  رب  ماش  حبـص و  ره  و  دیوش ،

. تسلوغشم دناهدومرف  هچنادب  دمآ و  دورف  البرک 
رد نوچ  هک  دوـب  یلاـمج  ار  نیـسح  ماـما  هک : هدروآ  دـهاوش  رد  تسناـیرب  کـلف  رب  رهم  لد  مغ  نیزتسناـیرگ  کـلم  هدـید  هعقاو  نیز 

یلص  ) لوسر ترضح  اب  دوب  تهباشم  اپ  هب  ات  هنیس  زا  ار  يو  و  يدندرب . هار  يو  هب  يو  هراسخر  قیرب  و  نیبج ، ضایب  زا  یتسـشن  یکیرات 
. ترضح نآ  هب  دوب  رتدننام  هنیس  هب  ات  قرف  زا  ار  نسح  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا 

تسا نم  زا  نیسح  هک : دومرفیم  هک  يادخ  لوسر  زا  مدینش  : » هک تسروکذم  هنع » هّللا  یضر   » هّرم نبا  یلعی  تیاور  هب  يذمرت  ننـس  رد 
ار نیسح  ماما  ترضح  نآ  و  طابسا . زا  تسیطبس  نیسح  دراد ، تسود  ار  نیـسح  هک  ار  سک  نآ  دراد ، تسود  يادخ  منیـسح ، زا  نم  و 

«. تشادیم تسود  مه  دوب  نیسح  رادتسود  هک  ار  سک  نآ  و  تشادیم . تسود  رایسب 
ص:247  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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يزاب ناکدوک  زا  یتعاـمج  تشذـگیم  ياهچوک  رد  ناراـی  عمج  اـب  هلآ  و  هیلع ) هّللا  یلـص  لوسر   ) يزور هک  هدـمآ  راـبخا  رد  هچناـنچ 
رانک رب  ار  وا  داد و  هسوب  وا  یناـشیپ  رب  تفرگ و  هب  ار  یکدوک  ناـیم  نآ  زا  تفر و  زارف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح نآ  دـندرکیم 

!؟ تسیچ شلاح  تسیک و  مینادیمن  دش  زارف  رس  امش  شزاون  تلود  هب  هک  ار  كدوک  نیا  ام  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  نارای  زا  یخرب  دناشن ،
رب تفرگیم و  رب  وا  مدـق  كاخ  درکیم و  يزاب  نم  نیـسح  اب  كدوک  نیا  هک  مدـید  يزور  نم  هک  دـینکم  تمالم  ارم  ناراـی  يا  تفگ 

. دیامرف یهلاو )  ) یهلا میکح  دوب  مهاوخ  يو  ردام  ردپ و  يو و  عیفش  ادرف  متفرگ و  تسود  ار  وا  زاب  زور  نآ  زا  دیلامیم ، دوخ  مشچ 
نینوک رد  هدوبن  یئوا  وچ  هکنیسح  ماما  یضترم  رسپ 

شوغآ رد  هدیرورپ  یضترمشود  هب  هدیشک  ار  ورم  یفطصم 
نسح يزور  : » هک تسه  زین  دهاوش  رد  و  هدروآ ، باّشخلا  نبا  نیدلا  لامک  خیـش  شنابنج  دهم  لیئربج  هدوبشنامیپ  دهع و  دنب  رد  لقع 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر دوب  رضاح  اجنآ  زین  همطاف  دنتفرگیم و  یتشک  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  شیپ  رد  نیـسح  و 
کنیا هک  دوـمرف  ترـضح  نآ  ریگب ، ار  درخ  هک  یئوـگیم  ار  گرزب  هّللا  لوـسر  اـی  تـفگ  همطاـف  ار ، نیـسح  ریگب  تـفگ  ار  نـسح  رم 

دوخ راوگرزب  ّدـج  کیدزن  يزور  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  نیـسح  ماما  زا  اضرلا  نویع  رد  ار . نسح  ریگب  دـیوگیم  ار  نیـسح  لیئربج 
ای هّللا  دـبع  ابا  ای  کب  ابحرم   » تفگ ارم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ترـضح دوب  هتـسشن  يو  کیدزن  هنع » هّللا  یـضر   » بعک نبا  یبا  متفر و 

نامسآ شیارآ  وت  زج  یسک  هّللا  ّیبن  ای  تفگ  بعک  نب  ّیبا  نیمز . نامـسآ و  شیارآ  يا  يدمآ  شوخ  ینعی  ضرألا » تاوامّـسلا و  نیز 
اهنامـسآ رد  یلع  نب  نیـسح  هک  قح ، هب  ربـمغیپ  تسا  هتخیگنارب  ارم  هک  یئادـخ  نادـب  ّیبا ! يا  هک  دومرف  ترـضح  دوب !؟ دـناوت  نیمز  و 

دالوا تفص  رد  ثیدح  نیا  زا  ياهّمتت  و  دناهتشون . تاجن  هنیفس  يده و  حابـصم  شرع  نیمی  رد  ار  وا  و  نیمز ، رد  هکنآ  زا  تسا  رتگرزب 
( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر ترضح  هک  دنکیم ، لقن  هناوع  یبا  زا  دوخ  دانسا  هب  باّشخلا  نبا  و  تسا . ناشیا  هیعدأ  ءامسا و  نیـسح و 

نیسح نسح و  هک : دومرف 
ص:248  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیکاسم ارقف و  نکـسم  وت  هک  درک  باطخ  يو  اب  و  دیرفایب ، ار  تشهب  هنأش  یلاعت  تزع  ترـضح  هک  لحم  نآ  رد  دنـشرع . هراوشوگ  ود 
ناـشیورد لزنم  نانیکـسم و  نکـسم  ارم  ارچ  نـم  راـگدرورپ  يا  نیکاـسملا » نکــسم  ینتلعج  مـل  ّبر  اـی   » تـفگ تـشهب  دوـب ، یهاوـخ 

درک و رخافت  تروص  نیدـب  تشهب  نیـسح ، نسح و  هب  منادرگ  هتـسارآ  ار  وت  ناـکرا  هک  یتسین  یـضار  اـیآ  هک  دیـسر  ادـن  يدـینادرگ ،
شرع رگا  تسا  نیسح  نسح و  هب  هتسارآ  نآ  ناکرا  تسا  تشهب  رگا  متـشگ  دنـسرخ  مدش و  دونـشوخ  ّتیـضر ، تفگ  هدومن ، تاهابم 
تّما نیا  ياـمظع  زا  یکی  تسا . نیـسح  نسح و  یتـسود  هب  نشور  تسا  نمؤم  لد  رگا  تسا  نسح  نسح و  نآ  هراوـشوگ  تسا  دـیجم 

: هدومرف
رهزی بلقلا  ۀّبح  یف  امهّبح  ورّونم  يردص  هّللا  لوسر  یطبسب 

نیکسم لد  رد  ریگ  ياج  هدش  ود  ره  ياوهنشور  ماهدید  تسه  یبن  طبس  ود  ره  هب 
نید دنسم  ردص  ود  تیاده ، جوا  رهم  ودلامک  جرب  ردب  ود  تمارک  جرُد  ّرُد  ود 

یلـص  ) تلاسر ترـضح  هب  یبارعا  : » هک هدروآ  بئارغلا  زنک  رد  نیزا  نّیزم  نامز  و  نآ ، زا  رّونم  ناهجنآ  رگانث  کلم  نیا و  عباتم  کـلف 
لوبق هیلع ) هّللا  تاولص   ) ملاع هجاوخ  ماهدروآ ، وت  ترضح  هب  هیده  هدرک  دیـص  ياهچب  وهآ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآ ) هیلع و  هّللا 

ادیپ نیسح  دمآرب  ینامز  داد  نسح  هب  ار  هّرب  وهآ  ترضح  نآ  درک ، لیم  نادب  دید و  ار  هچب  وهآ  هدمآرد  دجـسم  هب  نسح  هاگان  دومرف ،
رد نیـسح  هداد ، نم  هب  نم  ّدج  تفگ  يدروآ ؟ اجک  زا  وهآ  نیا  ردارب  يا  تفگ  دنکیم . يزاب  وا  اب  دراد  هّرب  وهآ  شردارب  هک  دید  دـش 

ار وا  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) لوسر و  درکیم ، هداعإ  ار  نخـس  نیا  و  يدادن ، ارم  يداد و  هچب  وهآ  ار  مردارب  هاّدج  ای  تفگ  دیود و  دجـسم 
هدمآرب دجـسم  رد  زا  ویرغ  هاگان  دیرگب  هک  تساوخ  نیـسح  داتفا ، نتـسیرگ  هب  راک  ات  دیـشوکیم  وا  رطاخ  یّلـست  رد  دادیم و  يرادـلد 
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نآ شیپ  اـت  دـیناودیم ، ار  وا  دزیم و  ورب  ولهپ  تشاد  دوخ  اـب  یئوهآ  هچب  دـمآیم و  لـیجعت  هب  هک  دـندید  یئوهآ  هداـم  دـندرک  هاـگن 
ودب دـنام  نم  اب  یکی  دروآ و  وت  کیدزن  تفرگ و  داّیـص  ار  یکی  متـشاد  هچب  ود  هّللا  لوسر  ای  تفگ : حیـصف  نابز  هب  دیـسر و  ترـضح 

شیپ ار  دوخ  هچب  يدوز  هب  هک  دیسر  نم  هب  یئادن  مدادیم ، ریش  ار  وا  هدش  دنسرخ 
ص:249  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

وا هراظن  تهج  هب  هکئالم  دیرگب و  هک  دهاوخیم  هّرب  وهآ  يارب  هداتـسیا و  يو  شیپ  رد  نیـسح  هک  ناسر ، ملاع  دّیـس  تمدخ  هب  زادنا و 
هراسخر هب  کشأ  هکنآ  زا  شیپ  باتـشب و  دنیآرد ، دایرف  هیرگ و  هب  نابّرقم  همه  دیرگب  وا  رگا  هک  دناهدرک ، نوریب  تعاط  عماوص  زا  رس 

نم ات  دـندید ، رون  رد  ار  نیمز  هک  ایئوگ  ماهدرک و  عطق  رود  تفاسم  هّللا  لوسر  اـی  ربب ، يو  يارب  ار  دوخ  هّرب  نیا  دوش  ناور  يو  كراـبم 
اعد ار  وهآ  نآ  لوسر  و  دمآرب ، هباحص  زا  شورخ  تسا . هدماین  ورف  وت  هشوگرگج  يور  رب  کشأ  زونه  هک  هّللا  دمح  هب  و  مدیـسر ، دوز 

، زیزع يا  دندیناسر . همطاف  ضرع  هب  حورشم  ار  هعقاو  تروص  و  دندمآرد ، هرجح  هب  ردارب  هارمه  هدرک  شیپ  ار  هّرب  وهآ  نیسح  و  تفگ ،
قرف زا  نوخ  تارطق  هک  اهنآ  لاوحا  ایآ  ددرگ ، ناور  نیـسح  هرهچ  رب  کـشأ  هک  دنتـساوخیمن  نیملاـعلا ، ّبر  لوسر  نیبّرقم و  هکئـالم 

؟ دشاب هنوگچ  دنتخاس  ناور  يو  هراسخر  هب  شکرابم 
؟ دشاب اور  اجک  ناهنپ  هدش  نوخ  كاخ و  هبدشاب  ایبنأ  هاش  هگهسوب  هک  یخر 

؟ دشاب ارچ  بل  هنشت  الب  برک و  تشد  هبتسا  يو  ّدج  ياطع  رثوک  همشچ  هک  یسک 
هیلع  ) نیـسح ماما  هدیدنـسپ  فاـصوا  هدوتـس و  قـالخا  دـشاب ؟ ادـج  نت  رـس ز  نوخ  هب  هقرغ  هداتفيادـخ  لوسر  هشوگرگج  هک  دوب  اور 

طاسب یلاوحب  ورکبـس  هماخ  يدرمیاپ  هب  تشگ و  ناوت  نآ  ریرحت  نوماریپ  نابز  زیت  ملق  يراـیتسد  هب  هک  تسا  هبترم  نآ  رد  هن  مالـسلا )
. تشگ ناوت  شریرقت 

یئایوگ قرو  رب  وا  تحدم  تروصدنک  ریرحت  هک  درک  سوه  مهو  هماخ 
رب هدرک  یط  ار  متاـح  هماـن  راـب  هک  شتواخـس  یئآیم ؟ نورب  هدـهع ، زا  یک  مهف  نیدـب  وتتسا  روک  تعفر  هیاـپ  نیا  هک  تفگ  شدرخ 

. تسا روطسم  راگزور  رتافد 
رابخا دیارج  رد  تفای . دهاوخ  شراذگ  تمس  البرک  هبراحم  رد  نآ  زا  ياهمش  هتخاس و  خوسنم  ار  ناتسد  متسر  ناتساد  هک  شتعاجش  و 

شرهق شتآ  نوچ  تسا  روکذم 
ص:250  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، يدومن حّـشرت  نوچ  شفطل  همـشچرس  بآ  یتخوسب و  راوهقعاص  ار  راـسکاخ  نمـشد  رمع  نمرخ  راـثآ  قرب ، غیت  هرارـش  هب  یتخورفارب 
. يدومرف وحم  راکهنگ  ره  لاح  هحفص  زا  مئارج  رابغ 

نایب ار  تیآ  نیا  ینعم  هک  یتقو  هدروآ  ریـسفت  رد  یتیاکح  هّللا ) همحر   ) یفـسن نیدـلا  مجن  مامإ  شمیظع  قلخ  لـماک و  ملح  باـب  رد  و 
ِءاَّرَّسلا ِیف   » دننکیم هقفن  هک  نانآ  َنوُقِْفُنی » َنیِذَّلا  ، » ناراکزیهرپ يارب  تسا  هدش  هدرک  هدامآ  تشهب  ینعی  َنیِقَّتُْمِلل » ْتَّدِـعُأ   » هک دـنکیم 

وفع و  ِساَّنلا » ِنَع  َنِیفاْعلا  َو   » ار مشخ  ناگدـنروخورف  و  َْظیَْغلا » َنیِمِظاْکلا  َو   » یـشیورد يرگناوت و  رد  ای  یتخـس  یناـسآ و  رد  ِءاَّرَّضلا » َو 
هب تسا  عجار  تیاکح  نیا  نومـضم  ار  ناراکوکین  درادیم . تسود  یلاـعت  يادـخ  و  « 1 « » َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو   » نامدرم زا  ناگدننک 
اب مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  ینعی  ّیلو  لجن  یبن و  طبـس  تیادـه ، هقیدـح  هروک  اـب  تیـالو و  ناتـسوب  هواـبون  نآ  يزور  هک  نیا 

و دمآ ، رد  سلجم  هب  مرگ  شآ  هساک  اب  شمداخ  دندوب ، هتـسشن  یناوخ  رـس  رب  بدأ ، ملع و  يامظع  برع و  فارـشأ  زا  نانامهم  یعمج 
زا ماما  تخیر ، ورف  كرابم  يور  رس و  رب  اهشآ  تسکش و  هب  داتفا و  ماما  رس  رب  هساک  و  دمآرد ، طاسب  هیشاح  هب  شیاپ  تشهد  تیاغ  زا 

و  » هک دش  يراج  شنابز  رب  هاگان  هک  دوب ، هدـنام  ّریحتم  شوهیب و  سرت  زا  مداخ  تسیرگن  وا  رد  بیذـعت ، مشخ و  هار  زا  هن  بیدأت  يور 
تیآ هّمتت  مداخ  مدرک ، توفع  هک  دومرف  نیـسح  ساـّنلا » نع  نیفاـعلا  و   » تفگ مدروخ ، ورف  مشخ  هک  دومرف  نیـسح  ظـیغلا » نیمظاـکلا 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ مرک  هّمذ  رب  وت  تشیعم  تنؤم  مدرک و  تدازآ  دوخ  لام  زا  تفگ  نآ  لباقم  رد  لوسر  طبـس  نینـسحملا » ّبحی  هّللا  و   » هک دـناوخرب 
. مدینادرگ مزال 

دوب وا  نایمدآ  زا  یمدآدوب  وکین  تریس  وا  رد  هکنآ 
هّللا و   » هک دـندنار  نابز  رب  هدـش ، بّجعتم  يوخ  قلخ و  نآ  زا  سلجم  راّضح  تسیئوکین  هیام  وکن  نوختسیئوخوکن  وکن  هب  مدرم  یکین 

امتنأ تیالو  بانج  و  داد . دیابیم  هک  هب  داد و  دیابیم  هچ  هک  دنادیم  يادخ  هتلاسر » لعجی  ثیح  ملعأ 
______________________________

.134 هیآ : نارمع ، لآ  (- 1)
ص:251  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ربمغیپ زا  ياهراپ  هک  یناسک  نآ  بقانم  هک  هدومرف  هدروآ و  لقن  نیمه  باـطخلا  لـصف  رد  هّرـس » سّدـق   » اـسراپ دـمحم  رـصن  وبا  هجاوخ 
ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ   » دـشاب هدومرف  ناشیا  هرابرد  یلاعت  يادـخ  دنـشاب و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  )

نآ لاوحا  زا  یـضعب  داریا  قاروا  نیا  عمج  زا  دوـصقم  نوـچ  تسین و  ادـیپ  نوـچ  هراـنک  ار  اـیرد  ناـک  دـسر . ناـیاپ  هب  یک  «« 1  » ًاریِهْطَت
. تفر دهاوخ  رکذ  دوخ  ياج  هب  رگید  یـضعب  و  دوریم ، راصتخا  شلیاضف  دماحم و  رکذ  زا  ردق  نیمه  هب  ّلحم  نیا  رد  تسا ، ترـضح 

. دیشک ینادواج  يارس  تهزن  هب  یناف  لزنم  نیا  زا  یناگدنز  تخر  یلع  نب  نسح  ماما  نوچ  هک : دناهدروآ 
ماش لهأ  زا  سپ  دنادرگ ، دهعیلو  ار  دوخ  رـسپ  هک  تساوخ  ماش  یلاو  تفر  رتهب  نیا  زا  هناخ  هب  هناخ  نیزتفر  رگ  تیالو  هّطخ  یلاو  نآ 

يایاضق دندومن و  فقوت  هکم  هنیدم و  لها  دنیامن . تقفاوم  ینعم  نآ  رد  زین  زاجح  فارشأ  هک  دومن  هیعاد  و  دتـسارف ، يو  تعیب  قارع  و 
و دمآ ، هنیدم  هب  دوخ  ماش  مکاح  هدش  ترورض  هّصقلا ، تسناد ، ناوت  طوسبم  بتک  زا  نآ  لیـصافت  هک  دومن ، يور  لحم  نیا  رد  هبیجع 

دبع مّود  یلع ، نب  نیـسح  یکی  دـندومن . اـبا  تروص  نیا  زا  سک  راـهچ  اـّما  دـینادرگ ، لـخاد  تعیب  هدـیرج  رد  هتخاـس  یـضار  ار  مدرم 
فطل و قیرط  هب  دندیـشوک و  تظلغ  فنع و  يور  زا  دـنچ  ره  و  ریبز ، نب  هّللا  دـبع  مراهچ  رمع ، نب  هّللا  دـبع  موس  رکب ، یبا  نب  نمحرلا 

یلاو دنداهن ، امیرکت » امیظعت و  هّللا  داز   » هکرابم هّکم  هب  يور  هبّیط  هنیدـم  زا  ۀـعبرأ  ياقفر  و  دیـسرن ، یئاج  هب  دـندمآرد  تمیالم  قفر و 
مغ ماج  زا  ماش  یلاو  هک  یتقو  اـت  دوبیم  لاونم  نیمه  رب  لاوحا  و  تفاـین ، لـصیف  تعیب  ّمهم  زین  اـجنآ  تفر  هکم  هب  ناـشیا  بقع  زا  ماـش 

. تخادرپ يرگید  هب  لزنم  تفر و  دیشک  ازجلا  راد  هب  ایند  نادکاخ  زا  تخر  هدیشچ  ياهعرج  ««* 2  » ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » ماجنا
ماش قارع و  لهأ  ّماع  ّصاخ و  عامـسأ  هب  وا  تراما  يادـن  و  دـندیناشن ، تموکح  ریرـس  رب  ار  دـیزی  هدومن  عامتجا  هیواـعم  تلود  ناـکرا 

تنطلـس تمعن  دریگ و  رارق  وت  رب  تکلمم  هک  یهاوخیم  رگا  دنتفگ : یهاوختلود  لیبس  رب  يو  ّصاوخ  زا  یعمج  انثا  نیا  رد  دـندیناسر ،
، دنامب رادیاپ 

______________________________

.33 هیآ : بازحا ، هروس  (- 1)
.185 هیآ : نارمع ، لآ  (- 2)

ص:252  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب یناوت  عون  ره  هدرواین  دورف  رس  وت  تلایا  تراما و  هب  و  دندرک ، ابا  وت  تعیب  زا  تردپ  تایح  نامز  رد  هک  ار  زاجح  گرزب  راهچ  نامه 

لوبق عمس  هب  ار  نخس  نیا  دیزی  ناسر . میدقت  هب  دهج  ّدج و  مزاول  ناشیا  عفد  رد  دنشاب  لادج  دانع و  ماقم  رد  رگا  و  روآرد ، دوخ  تعیب 
هدرک عادو  ار  یناف  ملاع  نیمز  يور  هفیلخ  هکنآ  نومـضم  دوب . هنیدم  یلاو  تقو  نآ  رد  هک  هبتع  نب  دـیلو  هب  تشون  ياهمان  هدومن ، یّقلت 
ّباش خیـش و  ءاـمد  کفـس  و  بارت ، وبا  دـالوا  تئرج  زا  نم  و  دـینادرگ ، دوخ  هفیلخ  تاـیح  لاـح  رد  ارم  و  دروآ ، یقاـب  يارـس  هب  يور 

زا هکنآ  رب  رعشم  دوب  هتـشون  رگید  هعقر  و  یناتـسب ، نم  تعیب  هنیدم  لها  زا  يوش ، فقاو  بوتکم  نیا  ياوحف  رب  نوچ  هک  دیاب  مسرتیم ،
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هک يامنم ، لامهإ  باب  نیا  رد  و  ناتـسب ، ارم  تعیب  ریبز ، نب  هّللا  دبع  و  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  و  رمع ، نب  هّللا  دـبع  یلع و  نب  نیـسح 
. تسین ریخأت  ماگنه  فیوست و  لحم 

دیسر نادب  یناوتن  دش  توف  تقو  نوچياشگرب  دهج  رد  تسا  تمینغ  تصرف 
ار ناشیا  ياهرـس  دنیامن ، ابا  نم  تعیب  زا  رگا  و  دـیزگ ؟ ناوت  نادـند  هب  تسد  تشپ  دـنچ  اتدارم  دـشن  لّصحم  تشذـگرد و  وچ  تصرف 

همطاف رـسپ  اب  ارم  نوعجار » هیلا  انا  هّلل و  ّانا  : » تفگ تفای  عالطا  نآ  نومـضم  رب  دیـسر و  دیلو  هب  همان  نوچ  اّما  تسرف ، ماش  کلملا  رادـب 
هدینادرگ علّطم  تالاح  یه  امک  رب  ار  وا  و  دـیبلط ، دوب  نکاس  هنیدـم  رد  نامز  نآ  رد  هک  ار  ناورم  مامت  لیجعت  هب  هنتف  میب  زا  و  راکهچ !؟
تعیاـبم رد  رگا  ياـمن ، فیلکت  تعیب  رب  نک و  رـضاح  ار  سک  راـهچ  ره  لاـحلا  یف  تفگ  ناورم  و  دومن ، تروشم  يو  اـب  باـب  نآ  رد 

، رادم زیاج  ریخأت  ریبز  نبا  نیـسح و  بلط  رد  اصوصخ  نک ، ناور  ناشیا  رب  ار  دوخ  مکح  زیت  غیت  هب  ّالا  و  بولطملا ، وهف  دـندومن  تعباتم 
ترـضح بلط  هب  سک ، دـیلو  نادرگ ، مکحتـسم  ار  دـیزی  تفالخ  سک  ود  نآ  تعیب  اب  دـبای  اشفإ  ماش  یلاو  گرم  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  و 

ناشیا دبلطیم ، ار  امش  ریمأ  تفگ  دیلو  هداتسرف  دنتفگیم : نخـس  رگیدکی  اب  هنیدم  دجـسم  رد  ناشیا  و  داتـسرف ، ریبز  نبا  نیـسح و  ماما 
ارچ ار  ام  دـیلو  هک  ینادیم  چـیه  هک  دیـسرپ  نیـسح  زا  ریبز  نب  هّللا  دـبع  و  تشگزاب ، هداتـسرف  میـسرب ، وت  بقع  زا  اـم  اـت  ورب  وت  دـنتفگ 
رد شتآ  و  دش ، راسنوگن  وا  ربنم  هک  مدید  باوخ  رد  بشما  هچ  تسا . هدرم  ماش  مکاح  هک  دسریم  نم  رطاخ  هب  تفگ  نیسح  دبلطیم ؟

تعیب ام  زا  هک  دنهاوخیم  هدیسر و  ربخ  نیا  الاح  داتفا ، وا  يارس 
ص:253  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: تفگ نیسح  ماما  درک ؟ یهاوخ  هچ  وت  دشاب  طمن  نیا  رب  رگا  هک  تفگ  ریبز  نبا  دنناتسب . دیزی 
نخـس نیا  رد  ناشیا  مینکب . سک  نینچ  تعباتم  هک  دـشاب  زیاج  هنوگچ  میلوسر ، لآ  هّیقب  اـم  و  تسا ، راـّمز  راّـمخ و  وا  هک  مونـشیم  نم 

سک چـیه  رگا  تسیچ ؟ لیجعت  همه  نیا  هک  دز  يو  رب  گناب  نیـسح  ماما  تسامـش ، راـظتنا  رد  ریما  هک  دـمآزاب  دـیلو  لوسر  هک  دـندوب 
درک و دهاوخ  ردغ  نیسح  دیلو  يا  تفگ  هیلع ) هّللا  ۀنعل   ) ناورم درک ، ریرقت  دیلو  اب  لاح  تروص  هتشگزاب  دصاق  میآیم ، دوخ  نم  دیاین 

. دنادرگ نورقم  افو  هب  دنک  هک  هدعو  ره  تسین ، راّدغ  نیسح  هک  شاب  شوماخ  تفگ  دیلو  دمآ ، دهاوخن 
تسا یمدرم  شمدق  ات  رس  هک  تسواتسا  یمدآ  تفص  رب  یکلم  وک 

تیاعر تیب  لهأ  تمرح  و  دوب ، سرت  يادـخ  درم  دـیلو  : » هک دـناهدروآ  تسا  رترب  کلف  قرف  زا  شرـسفاتسا  رـسفأ  وا  رـس  رب  اـفو  جاـت 
ماما دومن  تعجارم  دـیلو  لوسر  نوچ  اّما  دـش ، شوماـخ  ناورم  تفگزاـب  نیـسح  يراـگزور  هزیکاـپ  يراداـفو و  تفـص  نوچ  دومنیم ،

رد هب  و  دیئآ ، هرامالا  راد  هب  نم  اب  دومرف : هدینادرگ ، لّمکم  حّلسم و  دوخ  یلاوم  نامالغ و  زا  سک  یس  و  دش ، دوخ  لزنم  هّجوتم  نیـسح 
ضّرعت ار  سکچیه  دنراد  نم  لتق  دصق  هک  دوشن  نشور  امش  رب  ات  دیئآرد و  یـشاحتیب  دیونـشب  دنلب  ارم  زاوآ  رگا  دینیـشنب ، دیلو  يارس 

اب هتشذگ  تیصو  و  دیـسر ، دیلو  هناخ  هب  و  دش ، ناور  هتفرگ  تسد  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ياصع  ترـضح  نآ  سپ  دیناسرم ،
دوخ ياج  هب  نیـسح  دندرک و  میظعت  دیـسر  هب  ماما  نوچ  هتـسشن ، ناورم  اب  دید  ار  دیلو  دـمآرد  هناخ  نورد  هب  هتخاس  رّرکم  دوخ  یلاوم 

نیـسح ماما  دندروآ ، نایم  رد  مامت  هب  رـسپ  تعیب  ردـپ و  تافو  زا  لاح  تروص  ناشیا  دوب ؟ هچ  نم  بلط  رب  ثعاب  تفگ : و  تفرگ ، رارق 
عمتجم مالـسا  لهأ  هّماع  ددرگ و  اراکـشآ  ربخ  نیا  هک  ادرف  دنک ، تعیب  یناهنپ  هب  یـسک  نم  نوچ  هک  تسین  بسانم  هک  داد  باوج  (ع )

ادرف و  درگزاب ، تداعـس  هب  یتفگ ، هدیجنـس  نخـس  هّللا  دبع  ابا  ای  تفگ : دیلو  دـیآ ، هدـیناسر  میدـقت  هب  دـشاب  تحلـصم  هچ  ره  دـندرگ 
ار وا  يدرگن ، رداـق  يو  رب  رگید  يراذـگب  ار  وا  رگا  هک  رادـمزاب  نیـسح  زا  تـسد  ریما ! يا  تـفگ  ناورم  راد ، ینازرا  روـضح  فیرـشت 

ماما دنرادرب . شرس  ات  يامرف  هب  دیامن  عانتما  رگا  و  دنک ، تعیب  ات  نک  سبح 
ص:254  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نم هب  تبـسن  تکرح  نیا  لثم  هک  دشاب  نآ  هرهز  ار  هک  ءاقرّزلا  نب  ای  تفگ  و  تسیرگن ، ناورم  هب  بضغ  يور  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
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باطخ دیلو  اب  سپ  منک . گنر  وا  نوخ  زا  ار  نیمز  يور  دنک  نم  دصق  هک  ره  دـنرادرب ، نم  رـس  هک  ینکیم  رما  وت  دـنارذگ ؟ رطاخ  رد 
هک دـیزی  اب  تسا ، هکئالم  دـش  دـمآ و  ناکم  و  تمحر ، ّلحم  ام  هناخ  و  میتلاـسر ، ندـعم  تّوبن و  تیب  لـهأ  اـم  هک  ینادیم  وت  هک  درک 

دـشاب ینتفگ  هچنآ  ددرگ  دـقعنم  سلجم  هک  ادرف  مینک ؟ تعیب  هنوگچ  ددرگیم  رداـص  يو  زا  قوـسف  عاوـنا  هینـالع  دروـخیم و  بارش 
دنتـساوخ دندوب  يارـس  رد  رب  هک  یمدرم  دش ، دنلب  نیـسح  زاوآ  نوچ  و  تسیک ؟ تفالخ  هب  یلوا  و  ّقحأ ، هک  مینیبب  میونـشب و  میئوگب و 

لوخد زا  ار  دوخ  یلاوم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  لیجعت  هب  هدرک  ینعم  نیا  سّرفت  بانج  نآ  دنیامن ، يدربتسد  هداهن  هرامألا  راد  رد  ياپ  هک 
دنگوس يادخ  هب  تفر ، هب  تسد  زا  نیـسح  يدومنن و  لمع  نم  نخـس  هب  ریما  يا  تفگ  دیلو  اب  ناورم  تفاتـش . دوخ  لزنم  هب  هدـش  عنام 

هب ملاع  برغ  قرش و  رگا  هّللا  و  یئامرفیم ؟ نیـسح  نتـشک  هب  ارم  ناورم  ای  کحیو  تفگ  دیلو  ددرگن . يراج  يو  رب  وت  مکح  رگید  هک 
هک یـصخش  و  دـشاب ، یلاخ  تانـسح  زا  نیـسح  ناگدنـشک  لامعا  يوزارت  تمایق  يادرف  ناورم  يا  میامنن . یعـس  وا  نوخ  رد  دـنهد  نم 

میلا و باذـع  هب  ار  وا  و  درگنن ، وا  رد  تمحر  رظن  هب  باـسحلا  موقی  موی  ـالع ، ّزع و  قح  هنیآره  دـشاب  هدوـب  هباـثم  نیدـب  وا  نازیم  تّفخ 
. دنادرگ بقاعم  بّذعم و  میظع ، باقع 

تسا مّنهج  تاکرد  قیال  ههبشیبیضترم  دنزرف  هدنشک  ازج  زور 
، دیلو و  دش ، شوماخ  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  ناورم  تسا  مدآ  دالوا  دّیـس  مشچ  رون  وکيرورـس  دصق  دنک  هک  یـسک  لد  روک  سب 

دوبن ّماع  عراش  هک  یهار  رب  دوخ  ّصاوخ  زا  یعمج  اب  دمآرد  بش  هکنادـنچ  دومن ، لّلعت  ندـمآرد  وا  و  داتـسرف ، ریبز  نبا  بلط  هب  سک 
هک دیـسر  باوج  و  تشون ، دـیزی  هب  لاح  تروص  دـیلو  و  دنتـشگزاب ، هدیـسران  وا  هب  دنداتـسرف  وا  بقع  زا  ناـسک  و  داـهن ، هّکم  هب  يور 

نیسح ماما  رس  و  دیسر ، دهاوخ  يو  هب  ام  طخـس  دور  اج  ره  هک  درادزاب . تسد  ریبز  نب  هّللا  دبع  زا  و  دنک ، توعد  رگید  راب  ار  نادّرمتم 
دیـسر دیلو  هب  هعقر  نوچ  تشاد ، میهاوخ  ینازرا  وا  هب  دنمجرا  بصانم  هک  دشاب ، راودـیما  اّمتیانع  هب  دتـسرف و  هب  باوج  بوحـصم  ار 

ّیلعلا هّلل  اب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  ال  : » تفگ
ص:255  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، منکن یعس  لوسر  دنزرف  نوخ  رد  نم  دهد  نم  هب  ار  نوکسم  عبر  تمامت  دیزی  رگا  میظعلا »
هیلع  ) نیسح دزن  هتشون  ار  همان  نومـضم  یمرحم  تسد  هب  دیلو  هک  دناهدروآ  مرادن . كاب  دسر  نم  هب  دیزی  تفلاخم  زا  هک  يررـض  ره  و 

هّیـضق نیا  رد  نم  دهدیم و  وت  لتق  هب  ماغیپ  یپردیپ  دـسریم و  دـیزی  همان  نامز  نامز  هّللا  لوسر  نب  ای  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  مالـسلا )
. نادرگرس هعقاو  نیا  رد  مناریح و 

: دومرف ربص  تفای  یهاگآ  تروص  نیا  زا  نیـسح  ماما  نوچ  اّما  منادیمن  دوخ  راک  زا  ندش  نورب  هرمناشیرپ  هدنام و  ورف  شیوخ  لاح  هب 
همطاف دنزرف  منم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : درک و  مالس  تفر و  هیلع ) همالس  هّللا و  تاولص   ) یفطصم ترضح  هضور  رـس  هب  دمآرد و  بش  ات 

یف هّللا  مکّرکذأ   » هتکن رد  ار  دوخ  دـالوا  فرـش  و  يدومرف ، ّتیـصو  نم  تیاـعر  هب  ار  تّما  تلحر  تقو  رد  هک  سک  نآ  منم  وت ، رتـخد 
دوب یلمجم  نیا  دنتشاذگب ، روجهم  هرهبیب و  مورحم و  عیاض و  ارم  و  دنتـشاگنا ، نکی  مل  نأک  ار  وت  نامرف  ناشیا  يدومنزاب و  یتیب » لهأ 

هب نآ  زا  دـعب  و  تسیرگب ، رایـسب  سپ  میوگزاب ، لیـصفت  هب  ار  عیاقو  تروص  منک  تاقالم  وت  اب  نوچ  و  متفگ ، هک  ناراکافج  یئاـفویب  زا 
، ترضح نآ  رّونم  رّطعم  دهشم  سّدقم و  تبرت  رـس  رب  زاب  رگید  بش  دومرف ، تعجارم  لزنم  هب  حبـص  عولط  زا  سپ  دومن و  لاغتـشا  زامن 

رورـس نآ  سدقا  ربق  رب  ار  دوخ  رـس  نایرگ  نایرگ  تاجاح  عفر  تاحانم و  يادا  زا  دعب  وا » هضور  يادـف  یمارگ  ناج  رازه   » دـش رـضاح 
رب ار  نیسح  رس  و  تشگ ، رهاظ  هکئالم  زا  میظع  یجوف  اب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترـضح  هک  دید  نانچ  تفر  باوخ  هب  و  داهن ،

دنشکب ار  وت  البرک  رد  نم  تّمأ  بیرق  نع  هک  منیبیم  ایئوگ  نیسح  يا  تفگ  و  داد ، هسوب  شمـشچ  ود  نایم  هتخاس ، مّظنم  شیوخ  هنیس 
تعافش زا  تمایق  رد  ناشیا  و  دنشاب ، راودیما  نم  تعافـش  هب  تکرح  نیا  دوجو  اب  دنهدن و  بآ  ار  وت  یـشاب و  هنـشت  تلاح  نآ  رد  وت  و 

زین وت  دنراد و  قایتشا  وت  رادیدب  دندمآ و  نم  کیدزن  نوزحم  لولم و  همه  وت  ردارب  ردام و  ردـپ و  نیـسح  يا  دوب ، دـنهاوخ  مورحم  نم 
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. تفای ناوتن  رد  تداهش  نودب  ار  نآ  هک  تسا  یتاجرد  تشهب  رد  ار  وت  و  دمآ ، یهاوخ  نم  شیپ  كانهودنا  مومهم و 
ص:256  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

زا ار  وت  هک : دومرف  ترـضح  نآ  روآ ، ردـنا  ربق  هب  دوخ  اب  ریگب و  ارم  مرادـن  جاـیتحا  اـیند  تعجارم  هب  نم  هاّدـج ، اـی  تفگ : نیـسح  ماـما 
تداهش و تراشب  رظن و  رد  راوگرزب  ّدج  لامج  لایخ  دش  رادیب  نیسح  یسرب ، میظع  باوث  هب  هتفای  تداهش  ات  تسین  هراچ  ایند  هب  عوجر 

تیب لهأ  و  تشادب ، تسار  دوخ  اب  ار  هّکم  رفـس  دنک  رب  لد  هنیدـم  زا  و  تفاتـش ، فیرـش  لزنم  هب  شوگ  رد  الع  تاجردـب  لوصو  هدژم 
دوخ ردارب  ترایز  هب  رگید  بش  نیسح  دنتـشگ و  نیگهودنا  نیزح و  بابحأ  ابرقأ و  دومن . ریرقت  ار  عقاو  تروص  هدرک  عمج  ار  شیوخ 

هب نیسح  هاّما ،) ای  کیلع  مالّـسلا   ) تفگ دمآ و  شیوخ  راوگرزب  ردام  تبرت  رـس  هب  هدرک  عادو  ار  ردارب  عیقب و  هربقم  هب  تفر  نسح  ماما 
، ردام دیهـش  يا  و  ردام ،) مولظم  يا  مالّـسلا  کـیلع   ) هک و دینـش  يزاوآ  هضور  يـالاب  زا  تستراـیز  نیرخآ  نیا  تسا و  هدـمآ  وت  عادو 

نوچ درآ  ياج  هب  عادو  طورـش  ات  دمآ  يوبن  ترـضح  سدقم  دهـشم  رـس  رب  لیللا  فوج  رد  و  دومرف ، عادو  و  تسیرگب ، ینامز  نیـسح 
دید باوخ  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم ترضح  راب  رگید  درک ، هبلغ  يو  رب  باوخ  درازگ  زامن  دومرف و  فاوط  تفگ و  مالس 

مورحم وت  ترایز  زا  ترورـض  هب  و  ماهدـش ، هراچیب  تّما ، ياـفج  زا  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : نیـسح  تفرگ  راـنک  رد  ار  يو  رـس  دـمایب  هک 
هنـشت و هک  منیبیم  و  یـسر ، نم  هب  هک  دـش  کـیدزن  هک  دومرف : ترـضح  درک ، مهاوخن  وت  تراـیز  رگید  هک  منیبیم  ناـنچ  و  مناـمیم ،

راک رد  و  ریگ ، شیپ  ربص  نیـسح  يا  هتـشگ ، ادج  نت  زا  تکرابم  رـس  هدـش و  حورجم  وت  نینزان  نت  و  ياهداتفا ، البرک  كاخ  رب  هنـسرگ 
ناوخ رب  نم  اب  و  یـسر ، نم  هب  مومهم  ردام  لثم  مولظم و  ردارب  دننام  مومغم و  ردپ  نوچمه  زین  وت  هک  درذگن  یـسب  و  شاب ، هنادرم  دوخ 

يرانلگ يور  هک  مدید  لاح  نیا  يانثا  رد  هک : دنکیم  تیاور  نیسح  ماما  ینیچب . دابعلا  قلاخ  تیانع  لاهن  زا  دارم  هویم  ینیـشن و  تشهب 
هچ نیا  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ  مدیـسرتب و  نم  تشگ ، راـبغ  درگ و  رپ  شرابگـشم  يوـم  و  دـش ، ینارفعز  هلآ ) هیلع و  هـّللا  یلـص   ) لوـسر

باوخ زا  نیـسح  سپ  تسالبرک ، كاخ  هناشن  نیا  نم ، هدیدنـسپ  دنزرف  يا  و  نم ، هدید  رون  يا  تفگ  دمآ ؟ دیدپ  امـش  رب  هک  تستلاح 
زا هدمآ  نوریب  هنیدم  زا  نیّتس  هنس  نابعـش  مراهچ  هعمج  بش  درک و  مزج  هّکم  مرح  تمیزع  هتـشگ ، نّقیتم  شیوخ  تداهـش  هب  دمآرد و 

هّکم هّجوتم  مظعا  عراش  و  تسار ، هار 
ص:257  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیا هدومرف  دای  ار  وا  نایطبق ، تعامج  دصق  نوعرف و  زا  وا  فوخ  رصم و  زا  وا  رارف  و  هّللا ، میلک  یسوم  ترضح  ینادرگرـس  زا  و  تشگ ،
لوسر نب  ای  دنتفگ : ناراداوه  نایلاوم و  زا  یعمج  سپ  « 1 « » َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف   » دناوخیم تیآ 

هک داد  باوج  يوریم ؟ ارچ  تسنیرب  دـلخ  تریغ  هک  نیئآ  تشهب  هضور  نیا  زا  و  يوریم ؟ اجک  دوخ  ّدـج  راوگرزب  تبرت  رـس  زا  هّللا !
. موریمن دوخ  رایتخا  هب  نم 

دناهدومرفیم باب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یمالک  تفرن و  رایتخا  هب  ّتنج  هضور  یـسکتفرن ز  رای  يوک  لدیب ز  قشاـع  ماـک  هب 
: تسا تیب  هس  نیا  نومضم  نآ  همجرت 

مورن دّیقم  هک  ناد  رفس  چیه  يوس  هبیبن  ربق  رس  نم ز  دوخ  لد  دارم  هب 
مورن دجربز  دَجَربِز  لعل و  نادب  نمدنرآ  دجربز  لعل و  زا  میوس  نیازخ  زگ 

هب دمآیم  هّکم  زا  هک  عیطم  نب  هّللا  دبع  لزانم  زا  یضعب  رد  مورن و  دوخ  لدب  نکیل  تفر و  مدیابماقم  اج و  نینچ  يداعأ ز  روج  زا  نکیل 
. هّللا لوسر  نب  ای  تفگ  دیسر و  يو  تمدخ 

ماما يراد ؟ تمیزع  هچ  يوریم و  اـجک  تداعـس  هب  داـب  وت  رادـهگن  تاـفآ  همه  زا  قح  لـضفداب  وت  راـی  ادـخ  فطل  رفـس  مزع  ياهدرک 
بابحأ و تبحـص  زا  لد  و  هدرک ، دورد  هب  ار  نکـسم  نطو و  هدـمآ و  نوریب  دوخ  رهـش  زا  ناـملاظ  تسد  زا  هّللا  دـبع  اـی  دومرف : نیـسح 
. دسریم نم  هب  یملا  یتنحم و  تعاس  ره  و  یمغ ، یجنر و  زور  ره  هک  ماهدروآ  انمآ » ناک  هلخد  نم  و   » مرح هب  يور  هتشادرب ، باحصأ 
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دزادرپیمن رگد  یسک  هب  نم  زودزاسیم  ممغ  بابسا  همه  نودرگ 
تقو و ياضتقم  هچنآ  مسر  اجنادب  نوچ  مراد و  هّکم  تمیزع  الاح  دزاتیم  مملاع  درگ  هب  داب  نوچتخادنا  رود  مدوخ  ّدج  رد  كاخ  زا 

تیفاع و راونا  تمالس و  تّحص و  راثآ  تفگ : هّللا  دبع  درک . مهاوخ  لمع  لاونم  نآ  رب  دشاب  راگزور  حالص 
______________________________

.21 هیآ : صصقلا ، هروس  (- 1)
ص:258  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. داب ترضح  نیا  نامداخ  مزالم  تمارک 
ماما مناسر . ضرع  هورذ  هب  یهد  يروتـسد  رگا  هدیـسر  رطاـخ  هب  يزیچ  ارم  اداـب  تراـگزور  قیفر  قیفوتاداـب  تراـی  تخب  عیطم و  لاـبقا 

لوسر نب  ای  تفگ  مونشب ، ات  يوگب  دومن ، دیاب  اغصا  لوبق  عمس  هب  ناتـسود  نخـس  و  یئام ، تسود  وت  هک : دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
هک راهنز  و  دننکن ، رایتخا  وت  رب  يرگید  مرح ، لهأ  هک  نیشنب  هّکم  مرح  رد  ورب و  یمدآ ، دالوا  رتهب  رتهم و  یملاع و  رورـس  زورما  وت  هّللا 
افو تردارب  اب  و  دندیناشچ ، تداهش  تبرش  راید  نآ  رد  ار  وت  ردپ  هک  یباین ، بیرف  ناشیا  یسولپاچ  هب  و  يوشن ، رورغم  نایفوک  راتفگ  هب 

قیرط تشاذگ و  دنهاوخ  اهنت  ار  وت  يور ، هب  رگا  و  دـیبلط ، دـنهاوخ  ار  وت  ناشیا  هک  منادیم  نم  دـندیناسر و  يو  هب  تنحم  عاونا  هدرکن 
ياعد يو  هرابرد  و  دومن ، قیدصت  ار  وا  نخـس  نیـسح  ماما  تسین .» تّورم  نایفوک  نیا  ّتلبج  رد  هک  . » تشاد دـنهاوخن  هگن  افو  دـهع و 

و مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم لاح  زا  مه  داتفا ، هّکم  لابج  رب  شمـشچ  هدیـسر  نایاپ  هب  نابایب  لحارم  لزانم و  نوچ  و  دومرف ، عادو  هدرک  ریخ 
و دومرف ، لاغتشا  ِلِیبَّسلا » َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو   » هک تیآ  نیا  توالت  هب  هدرک  دای  نیدم  هب  وا  ندیـسر 

راهظا هدومن  راشبتسا  شزیزع  رادید  هب  دنتفاتشب و  لالجإ  زازعإ و  يور  زا  لابقتـسا  قیرط  هب  دنتفای  ربخ  شکرابم  مودق  زا  هّکم  لها  نوچ 
: هک دندیناسریم  لاح  دج و  بابرا و  شوه  شوگ  هب  لاقم  نیا  همغن  لاح  نابز  هب  و  دندرک ، تّرسم 

میتسجیم افص  هار  زا  وت  يوک  هبعکمیتسجیم  ادخ  مئاد ز  وت  لصو  تلود 
میتسجیم ار  وت  میدوب و  هتشادرب  تسدقدص  رس  زا  مامت  صالخا  هب  هاگرحس  ره 

شتمزـالم هب  جوف  جوف  دومرف  لـالجا  لوزن  هک  یلزنم  رد  میتـسجیم و  اـعد  بارحم  هب  هاگیبوهاگتسناقاتـشم  هلبق  ناـک  وت  يوربا  قاـط 
و درک ، لزع  هنیدم  تراما  زا  ناشیا  نتفرگان  تهج  هب  ار  دیلو  دیـسر  دـیزی  هب  ریبز  نبا  یلع و  نب  نیـسح  نتفر  ربخ  نوچ  و  دندیـسریم ،

تیاغ رد  ار  زامن  گناب  تقو  جـنپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نذؤم  دوب و  صاع  نب  دیعـس  هکم  یلاو  اما  تخاـس . یلاو  ار  قدـشالا  نبا 
بناوج فارطا و  زا  مدرم  هک  جح  مسوم  رد  هاگان  هک  دیسرت  هب  دیعس  درازگیم  زامن  يو  اب  میظع  یموق  تفگیم و  يدنلب 

ص:259  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب نیـسح  ماما  ندمآ  زا  تشون و  یبوتکم  دیزی  هب  و  تفر ، هنیدم  هب  و  تخیرگب ، دننک  كاله  ار  وا  نیـسح  ماما  يراداوه  هب  دنوش  عمج 

. درک رکذ  اجنآ  رد  يو  هب  مدرم  لیم  هّکم و 
نوچ هدومن و  عانتما  دـیزی  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ماما  و  تسا ، هدرک  تافو  ماش  مکاح  هک  دندینـش  هفوک  لها  نوچ  اّما 
هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  ناراداوه  هدـش  میقم  اجنآ  و  هتفر ، اهفرـش  یلاعت  هّللا  اـهمّظع  هکراـبم  هّکم  هب  هدوب  رّذـعتم  هنیدـم  رد  يو  تماـقا 

ابا وا  و  دناوخیم ، دوخ  تعیب  هب  ار  نیسح  ماما  دیزی  نارای ! يا  تفگ : نامیلس  و  دندش ، عمج  یعازخ  درص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  مالـسلا )
رد قح  ات  دـیهد ، يرای  ار  يو  و  دـیئوا ، ردـپ  هعیـش  يو و  هعیـش  امـش  و  تسا ، هتفر  هّکم  هب  هدومن  الج  دوخ  نطو  زا  ترورـض  هب  هدرک ،

ءاقرو ریثک  دـمحم  رهاـظم و  نب  بیبح  داّدـش و  نب  ۀـعافر  يرازق و  ّبیـسم  نوچ  هفوک  فارـشأ  زا  نت  داـتفه  سپ  دـبای ، رارق  دوخ  زکرم 
دعس و رمع  هدیبع و  یبا  نب  راتخم  قراط و  شمعا  شمعا و  قراط  فیفع و  هّللا  دبع  فنخم و  نب  نمحرلا  دبع  ثعشا و  دمحم  بزاع و 

ناج لام و  هتشادرب  تماما  هب  ار  نیسح  دنیامنن و  ریصقت  یلع ، لآ  يراداوه  رد  هک  دندروخ  دنگوس  یـضاق  حیرـش  تسد  رب  ناشیا  لاثما 
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دنیوگیم دنناسریم و  تیاهنیب  مالس  تیاغیب و  ّتیحت  نالف  نالف و  هکنآ  نومـضم  يدنمزاین ، يور  زا  دنتـشون  ياهمان  سپ  دننک ، ادف 
هب میئوت  ردپ  هعیش  وت و  ناتسود  هک  ام  و  ددرگ ، تموکح  رمآ  و  يّدصتم ، ّتلم  لهأ  ترواشمیب  هک  دهاوخیم  تردپ ، نمشد  رـسپ  هک 

تاذ هیاقو  ار  دوخ  لاومأ  سفنأ و  و  مینک ، هلتاقم  نانمـشد  اب  وت  باـکر  رد  هک  میراد  نآ  هیعاد  میتسین و  یـضار  يو  تفـالخ  تماـما و 
دّیـس يدیـشر و  مامه  و  يدـیدس ، ماما  وت  هک  روبح  تجهب و  رورـس و  حرف و  هب  وش ، اـم  هّجوتم  لاـبقا  هجو  هب  سپ  مینادرگ ، وت  لدـبیب 
لها زا  یگرزب  هن  تسا  ریقح  فیعـض و  يدرم  وا  و  تسا ، ریـشب  نب  نامعن  ام  مکاح  اوشیپ و  ـالاح  و  یعاـّبتالا ، بجاو  هفیلخ  و  یعاـطم ،

، هتسب لزنم  ياهرد  هعمج  دیع و  ریغ  و  تسا ، هتسشن  تراما  رـصق  رد  اهنت  دونـشیم ، وا  نخـس  یـشیورد  هن  و  دوریم ، وا  عمجم  هب  هفوک 
هتخاس و يرکشل  اب  مینک و  نوریب  هفوک  زا  ار  نامعن  ام  دیئامن ، مشجت  بوص  نیدب  مرک  مدق  هب  دیئامرف و  ینازرا  مودق  فیرشت  امـش  رگا 

. میهن ماش  هب  يور  هتخادرپ 
نتخاس نارکیب  يرکشل  ام  زنتخارفا  تلود  تیار  وت  ص:260 ز   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تسد هب  رجنخ  زرگ و  هزین و  همهتسم  نالیپهتفشآ  وچ  یهاپس 
دنروآ نورب  شتآ  بآ و  گنس  زدنروآ  نوخ  گنهآ  غیت  اب  وچ 

ترضح نآ  تعاطا  نماد  رد  ياپ  همیخ ، نوچ  یشکرس  تیاغ  زا  هک  ره  دنروآ و  نیمز  رب  نامـسآ  رـسدنروآ  نیمک  رد  نامک  زا  ریت  وچ 
تمزالم رمک  صالخإ  قیرط  رد  لاثم  ملق  هک  ره  و  میرب ، ورف  نیمز  هب  هتفوک  رـس  هدنکفا و  ندرگ  رد  بانط  شاهمیخ  خیم  دننام  دـشکن ،

. مینک ادج  شدنب  زا  دنب  هدروآ  شمشچ  همشچ  رد  هایس  بآ  هانپ ، رفظ  هاپس  نانس  هب  ددنبن  ناج  نایم  رب  ترضح  نآ 
تسین باقر  کلام  وت  رادبآ  غیت  زجدنروآرب  رس  ناهج  نان  درگ  هک  اجنآ 

راهظا دـندوب و  هدومرف  راـموط  نآ  ّیط  رد  رایـسب  هغلاـبم  هّصقلا  تسین  باوج  ار  وا  وت  ریت  ناـبز  زا  ریغرگا  دـنک  یلاؤس  لاـتق  هگ  نمـشد 
. هدومن ماما  لامک  اب  لامج  قایتشا 

تست ياسکشم  هلسلس  ریسا  اهناجتست  ياوه  ردنا  لد  هدید ، يوزرآ  يا 
هّللا دبع  ینادمه و  علس  نب  هّللا  دیبع  هب  ار  همان  نآ  سپ  تست  يأر  يأر  شکب  هاوخ  راد و  هب  یهاوخمیاهدرک  میلست  رجنخ  يادف  ناج  ام 
معن زا ال و  نالوسر  اب  دومرف  هعلاطم  ار  همان  نیـسح  ماما  نوچ  دنداتـسرف ، ترـضح  نآ  تمزالم  هب  ار  ناـشیا  و  دـنداد ، يرکب  عّمـسم  نب 

رهـشم نب  ریـشب  هفوـک ، ياـسؤر  فارـشا و  دـندومنیم  تعجارم  رترید  نـالوسر  هکنآ  رب  اـنب  تشوـنن و  زین  هماـن  باوـج  و  تفگن ، چـیه 
راید نآ  يامظع  هک  دوب ، همان  هاجنپ  بیرق  ناشیا  بوحصم  دنداتسرف و  نیـسح  ماما  بلط  هب  ار  یبحرأ  دیبع  نب  نمحرلا  دبع  يوادیص و 

. دندوب هدومن  لاسرا 
نایفوک تشونن ، باوج  ار  مادک  چیه  دنداتـسرف و  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  همان  تسیب  دـص و  هفوک  لها  هک  هدروآ  یمزراوخ  هّمئألا  رون 
تعامج نیا  هجوت  زا  دـعب  و  دـندرک ، ناور  هّکم  هب  رایـسب  بیتاکم  اب  ار  یمعثخ  هّللا  دـبع  نب  دیعـس  یعیبس و  یناه  نب  یناـه  هراـب  رگید 

رایتخا و هفوک  رد  هک  رگید  عمج  جاجحلا و  نب  ورمع  سیق و  نب  ةورع  یعبر و  نب  ثبش 
ص:261  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب رگیدکی  یپ  زا  هفیاط  نیا  و  دنداتـسرف . هّکم  بناج  هب  یفقّثلا  هّللا  دبع  نب  دیعـس  تبحـص  رد  هتـشون  همان  قاّفتا  هب  دنتـشاد  مامت  رادـتقا 
: دوب نیتسخن  بوتکم  نومضم  هب  بیرق  همه  نیماضم  دندومن و  میلست  ار  تابوتکم  هتشگ ، زارفارس  یهانپ  تیالو  هّیلع  هبتع  لیبقت 
«. 1  » داتفا اجنیا  نآ  زا  تیب  ود  تسا و  هدروآ  هفوک  لهأ  لبق  زا  دوخ  تاموظنم  زا  تیب  دنچ  هتشون  هک  یلتقم  رد  يزار  رخافملا  وبا 

وت يوسیگ  مخ  زج  ار  ام  تسین  یماد  چیهوت  يور  لاصو  زج  ار  ام  تسین  ییأر  چیه 
ّدح رـس  هب  نایفوک  لیاسر  لسر و  لاسرا  نوچ  اّما  وت  يوزاب  رد  حتف  یلاعت  قح  هداهن  يابلط  ترـصن  ناتـسود  نیمک و ز  اشگب  ودع  رب 

ّتبحم راهظإ  رب  لمتشم  هک  اهنآ  نومضم  رب  و  دیسر ، امش  تابوتکم  هک  تشون  ناشیا  باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دیسر ، طارفا 
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يارب هک  امـش  راظتنا  تیاهن  دیراد و  نم  مودـق  هب  هک  امـش  قایتشا  تیاغ  و  داتفا ، عالّطا  دوب  نم  هب  تبـسن  امـش  تّدوم  راثآ  رب  يوطنم  و 
الاح و  تشاد ، مهاوخن  زیاج  ریخأت  لامهإ و  امش  دوصقم  حاجنا  بولطم و  فاعـسإ  رد  نم  هک  دینادب  تشگ ، مولعم  دیربیم  نم  تاقالم 

فرح رـس  رب  رگا  دنک ، مولعم  ار  امـش  لاقم  قدـص  لاح و  ّتیفیک  ات  مداتـسرف ، بوص  نآ  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ ، ّمع  رـسپ  و  ردارب ،
يرای ار  ملـسم  هک  داب  امـش  رب  و  موش ، بناج  نآ  هّجوتم  يدوز  هب  ات  دـهد  مالعا  امـش  تعیب  زا  ارم  وا  و  دـینک ، تعیب  وا  اـب  دیـشاب  قباـس 

، دوب ملظ  قسف و  ردصم  هک  یمکاح  اب  دشاب ، لداع  ملاع و  دـیامن و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  یماما  هک  دـیراذگمورف ، وا  بناج  و  دـیهد ،
. تسین ربارب 

نیـسح ماما  دروآ ، نایم  رد  نانخـس  هفوک  مدرم  باب  رد  و  درک ، تاقالم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اب  ساّبع  نب  هّللا  دبع  هک : دـناهدروآ 
هصرع رد  وت  زج  ار  سک  چیه  نم  معن ،» مهّللا   » تفگ ساّبع  نبا  میادخ ؛ لوسر  رتخد  رسپ  نم  هک  ینادیم  وت  سابع ! رسپ  يا  هک  دومرف 

______________________________

زا ءادهـشلا  ۀضور  رد  بلغا  يزار  رخافملا  یبا  فیلأت  ءادهّـشلا  لتقم  دسیونیم : نید  یفّرعم  ماقم  رد  دلج 22  رد  ۀعیرّذلا  بحاص  (- 1)
ماما هب  هفوک  لها  ياههلان  دروم  رد  زاب  و  ع )  ) مساق ترـضح  زجر  دروم  رد  نایم  نآ  زا  شیاههموظنم  رد  صوصخ  هب  دـیامنیم  لقن  نآ 

ص 33. ج 22 ، ۀعیرّذلا ، دیامنیم  وگزاب  ار  رعش  نیمه  سپس  ع )  ) نیسح
ص:262  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یلص  ) ربمغیپ هریبن  هک  يدرم  وت  زا  ریغ  نیمز  يور  رب  نونکا  وت ، دوب و  تردارب  ربمغیپ  رتخد  رسپ  و  منادیمن ، ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  ملاع 
یتعامج قح  رد  یئوگ  هچ  ساّبع ! نب  ای  تفگ : نیـسح  ماما  تسا . هضیرف  تّما  رب  وت  تنواعم  ترـصن و  و  تسین ، دـشاب  هلآ ) هیلع و  هّللا 

نم نتشک  دصق  و  دنزاس ، روجهم  هیلع ) همالـس  هّللا و  تاولـص   ) مّدج ترواجم  زا  دننک و  نوریب  نم ، دلوم  أشنم و  ناموناخ و  زا  ارم  هک 
ات ْمُهُعِداخ » َوُه  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی   » هک دناوخ  رب  تیآ  نیا  ساّبع ! نبا  تفرگ . مناوتن  رارق  ناشیا  فوخ  زا  عضوم  چـیه  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد 

مدونـش هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر زا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  يراـیخأ ، هقرف  راربأ و  هرمز  زا  وت  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : سپ  رخآ 
يرای ار  وا  هک  دنناوت  ناشیا  هک  دنـشکب  یموق  نایم  رد  ارم  نادنزرف  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  دّمحم  ناج  هک  یئادـخ  نادـب  تفگ : هک 

چیه ناهج  نآ  رد  ار  وا  دیامن  ضارعا  وت  زا  هک  ره  نیـسح  يا  دنکفا . فالخ  ناشیا  ياهنابز  اهلد و  نایم  یلاعت  يادخ  و  دنهدن ، دنهد و 
! داب وت  يادف  نم  ناج  تفگ : سابع  نبا  شاب . هاوگ  ایادخ  راب  دهـشأ » مهّللا  : » تفگ مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح دنیبن ، یبیـصن  و  دشابن ، یّظح 

بلط تنواـعم  ترـصن و  نم  زا  و  ینکیم ، هاـگآ  ارم  نتـشیوخ  هعقاو  زا  و  یهدیم ، ربـخ  دوـخ  تاـفو  زا  هک  دـنامیم  نآ  هـب  وـت  نـخس 
نم مشاب و  هدراذـگن  وت  قوقح  زا  یّقح  زونه  دـتفیب  نم  تسد  ود  ره  ات  دز  مهاوخ  ریـشمش  وت  شیپ  رد  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  یئامنیم 

نانمشد ارم  هک  دومرف  نیسح  يریگ . رارق  دوخ  راوگرزب  ّدج  تبرت  رس  رب  یئایب و  هک  میامنیم  اعدتسا  زین  ار  وت  مراد و  هنیدم  هّجوت  الاح 
قارف داـبآتنحم  هب  يور  لاـصو  هاـگتهزن  زا  و  یمدـماین ، نوریب  زگره  ندوـب ، یمتـسناوت  اـجنآ  رگا  نـم  مریگ و  رارق  هـک  دـنراذگ  یک 

. یمداهنن
ياهناریو هشوگ  قارف و  ام و  نیا  زا  دعبلاصو  دابآ  رد  هر  تسین  ار  نالدیب  ترشع 

رد ار  ام  سامتلا  نوچ  نیسح  يا  تفگ : ساّبع  نبا  ياهناخ  تنحم  میراد  الب  يوک  رس  ربتسود  لابقا  زک  رکش  ناریو  تشگ  رگ  نامناخ 
. ورم نوریب  مرتحم  مرح  زا  ناشیا  هبذاک  دیعاوم  هب  و  وشم ، رورغم  نایفوک  لیاسر  لسر و  هب  يراب  ینکیم ، در  هنیدم  هب  هّجوت 

ص:263  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هّللا دبع  هچنادنچ  و  تشگ ، تهج  کی  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  لاسرا  رد  هدومن ، لمع  دوخ  يأر  ياضتقم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 

تداعـس هک  دیـشکیم  یئاج  هب  يو  تعیب  لها  اب  ار  ترـضح  نآ  رطاع  رطاخ  مامز  اضق  دـئاق  هچ  دیـسرن  یئاج  هب  درک  هغلابم  ساـبع  نب 
. دوب بوص  نآ  رد  تداهش 
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دمآ ناوتیمن  رب  ردق  ابتخیوآ  ناوتیمن  رب  اضق  اب 
همان ماـش  يوس  هب  تفر و  هنیدـم  هب  هتخیرگ  هکم  یلاو  هک  دـیوگ  يوار  اـّما  دـمآ  ناوتیمن  رد  نآ  زا  زجدوش  هداـشگ  ردـق  زک  يرد  ره 

تکرح رد  یعرف  یلـصأ و  توادـع  قرع  ار  یقـش  نآ  داد  ربخ  ار  دـیزی  يو ، هب  مدرم  عوجر  هکم و  هب  نیـسح  ماـما  ندـمآ  زا  داتـسرف و 
. دومرف تروشم  باب  نآ  رد  ریبدت ، يأر و  لهأ  اب  و  تشامگ ، نیسح  عفد  رب  ار  تمهن  یگمه  تّمه و  یمامت  هدمآ ،

ود يروص  و  قاثیم ، زور  رد  حاورا  نیابت  يونعم  يونعم ، يروص و  دوب : عون  ود  نیـسح  ماما  اب  دیزی  توادع  هک : هدروآ  بئارغلا  زنک  رد 
حابـشا نایم  رد  فالتخا  هک  تسحاورا  رکانت  هطـساوب  یناعم و  عبات  روص  دشاب و  لصا  عبت  عرف  تقیقح  رد  و  یعرف ، یلـصا و  تسا : عون 
توافت اب  دـنّقح ، تمحر  فطل و  رهاظم  ناحلاص  ناعیطم و  نانمؤم و  ایلوأ و  ایبنأ و  حاورا  هک  تسا  نآ  ینعم  نیا  صخلم  هدـمآ ، دـیدپ 

و ناشیا ، تاکرد  توافت  اب  دـنّقح ، بضغ  رهق و  رهاظم  ناقـساف  ناقفانم و  ناکرـشم و  راّجف و  فالتخا  راّفک و  حاورأ  و  ناشیا ، تاجرد 
دننام دـنراد  يونعم  بسانت  دـنفطل و  رهاظم  هک  یحاورا  سپ  هلـصأ » یلإ  عجری  یئیـش  ّلک   » هک تسا  دوخ  لصا  هب  هّجوت  ار  ياهفیاط  ره 
نایم ایند  نیا  رد  هدـش ، عقاو  فراعت  قاثیم  زور  رد  ناشیا  هنایم  تبـسانم  برق  قفو  رب  هک  رادـقم  نادـب  نامیا ، لهأ  اـیلوا و  اـیبنا و  حاورا 

حابـشا دنراد  یقاثیم  برق  تبـسانم  دنرهق و  رهاظم  هک  یحاورا  و  دنوشیم ، سنأتـسم  رگیدـکی  هب  و  دـیآیم ، دـیدپ  تفلأ  ناشیا  حابـشا 
عابتا ایبنا و  حاورا  هنایم  نوچ  اّما  فلتئا » اهنم  فراعت  امف   » هک تسه ، رگیدـکی  اـب  ساـنیتسا  فیلأـت و  حاورا  فراـعت  رادـقم  هب  ار  ناـشیا 

قفو رب  و  هتخانـشن ، ار  رگیدکی  قاثیم  زور  رد  مرج  ال  هدوبن ، تبـسانم  و  برق ، اوه  عدب و  لها  رافک و  حاورا  نایم  نامیا و  لهأ  زا  ناشیا 
دیدپ فالتخا  ناشیا  نایم  رد  زورما  رکانت  نآ 

ص:264  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب رگیدکی  هب  تبسن  تسا  رمضم  ياهفیاط  ره  رد  هچنآ  هکنآ  فالتخا  نیا  ببـس  و  فلتخا » اهنم  رکانت  ام  و  ، » دنرگیدکی ّدض  هک  هدمآ ،

. يونثملا یف  عقو  امک  دنناسریم  روهظ 
داتفوا قاثیم  زور  فالتخا  زداهن  ره  رد  ینمشد  یتسود و 

دش هتسویپ  ردنا و  سنج  اب  سنجدش  هتسب  مه  رد  وک  ناهج  نوچ 
دنبغار ار  نایگنز  مه  نایگنزدنبلاط  ار  نایمور  رم  نایمور 

ترجاشم رایخأ و  اب  رارشأ  تدناعم  ءایبنأ و  اب  راّفک  تفلاخم  تسج و  دنتـسه  ینمـشد  رد  نامز  نیاتسخن  زا  دندوبن  مه  سنج  هکنآ  و 
تفرگ و تّوق  و  تسـشن ، هب  تراما  هب  دـیزی  نوچ  مرج  ال  تسا ، یقاب  هشیمه  توادـع  نآ  و  هدـش ، یـشان  اجنیا  زا  همه  احلـص ، اب  راّجف ،

يروص نیا  زاب  تسا ، يونعم  تفلاخم  عبات  يروص  تفلاخم  هک  دش  هتفگ  و  درک . هچنآ  درک  دوب  وا  ّدض  هک  نیسح  ماما  اب  تفای  تصرف 
فانم دـبع  هک  تسا : نانچ  هّیـضق  نیا  لمجم  و  هدـش ، عقاو  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  هک  تسا  نآ  یلـصا  یعرف ، یلـصا و  دوب : عون  ود 

مه هب  ناشیا  یناشیپ  دـندش و  دـّلوتم  مکـش  کی  هب  ود  ره  ینعی  دـندوب  ناـمأوت  سمّـشلا  دـبع  مشاـه و  وا  رـسپ  ود  تشاد و  رـسپ  راـهچ 
هب نخـس  نیا  دندرک ، ادج  مه  زا  ار  ناشیا  ياهیور  ریـشمش  هب  رمالا  رخآ  ات  دشیمن ، ادج  مه  زا  دندرکیم  یعـس  دنچ  ره  دوب ، هدـیبسچ 

دهاوخ توادع  ناشیا  دالوا  نایم  هشیمه  ببس  نیدب  هچ  يدندرک ، ادج  رگید  زیچ  هب  هک  یتسیاب  تفگ : دیسر  برع  يالقع  زا  یـصخش 
نایم هچنآ  و  تفریذپ ، قّقحت  تمـس  ینعم  نیا  رمألا  سفن  یف  و  تشاد ، دهاوخن  مارآ  ماین  رد  رگیدکی  اب  ناشیا  تفلاخم  ریـشمش  و  دوب ،
برح بلطملا و  دبع  نایم  هچنآ  و  دومرف . جارخا  هّکم  زا  ار  وا  مشاه  هک  دش ، عقاو  هدافر  باب  رد  دوب ، سمشلا  دبع  رسپ  هک  هّیما  مشاه و 

هیواعم و نایم  هچنآ  تفای و  عوقو  تابراحم  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) تلاسر ترضح  نایفس و  وبا  نایم  هچنآ  دمآ و  دیدپ  ترجاشم  زا 
، دوب یلصأ  يروص  توادع  نآ  هجیتن  همه  درک ، نیسح  ماما  هرابرد  دیزی  هچنآ  و  دیسر ، روهظ  هب  یلع  یضترم 

مقر شردپ  تایح  نامز  رد  هن  دومرف ، عانتما  درک و  ابا  وا  تعیب  زا  نیسح  هک  نآ  یکی  دوب : ببس  ود  هب  نیـسح  اب  دیزی  یعرف  توادع  اّما 
هن دیشک و  دوخ  لاح  هحفص  رب  وا  تعاطا 
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ص:265  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
وا لامج  نسح و  هب  رصع  نآ  رد  هک  تشاد  ینز  ریبز  نب  هّللا  دبع  هکنآ  مّود  دینش . تباجا  لوبق و  عمس  هب  ار  تعیب  نخـس  شتافو  زا  دعب 

: دنتفگیم لاح  نابز  هب  وا  لایخ  اب  هتسویپ  و  دش . وا  ّتبحم  هتسب  شلد  هدیدان  هدیسر ، دیزی  هب  وا  یبوخ  ربخ  دندادیمن و  ناشن 
یتهجیب ار  نز  نآ  ریبز  نبا  ات  دـنتخادرپ  اهریبدـت  دـنتخاس و  اههلیح  عاونأ  هّصقلا  میاوت  لاصو  بلاط  مرج  المیاوت  لاـمج  قشاـع  ربخ  هب 

مکح هب  هک  يزور  یسوم  وبا  دهاوخب ، يو  يارب  ار  ریبز  نبا  هقّلطم  هک  داتسرف ، يرعشا  یسوم  وبأ  هب  همانتلاکو  ماش  زا  دیزی  و  داد ، قالط 
ریبز نبا  هقّلطم  يوس  هب  تفگ  يوریم ؟ اجک  هک  دیسرپ  دیسر  يو  هب  رمع  نب  هّللا  دبع  هار  رد  تفریم  نوتاخ  نآ  يوس  هب  دیزی  تلاکو 

تلاکو هک  دیسرپ  هّللا  دبع  درک ، دهاوخ  لوبق  ار  مادک  ات  منادن  مراد ، یتلاصا  یتلاکو و  وا  هبطخ  رد  منک و  يراگتساوخ  ار  وا  ات  موریم 
دبع دوش . یضار  ددنـسپ و  هب  رگا  دیزی ، نآ  زا  تلاکو  دنک و  لوبق  رگا  نم  نآ  زا  تلاصا  تفگ  تسیچ ؟ تلاصا  ینعم  تسیک و  نآ  زا 

هب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هار  رد  و  منک ، نینچ  تفگ  رآرد ، نم  دقع  هب  دـتفا  لوبق  رگا  و  يوگ ، نخـس  مه  نم  تلاکو  هب  تفگ  هّللا 
دزن یسوم  وبا  هّصقلا  ینک . دقع  نم  تهج  هب  ات  مهدیم  تلاکو  ار  وت  مه  نم  هک  دومرف  هتفای  عالّطا  لاح  تروص  رب  دیـسر و  یـسوم  وبا 

ار یّمهم  راذگب و  ار  تیانک  هک  دومرف  نوتاخ  دروآ ، نایم  رد  تیانک  زمر و  قیرط  هب  نانخس  شسرپ  ّتیحت و  مسر  زا  دعب  دمآ و  نز  نآ 
يدنسپ هک  مادک  ره  ات  ماهدمآ  نم  دنبغار و  وت  رب  سک  راهچ  تفگ  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  یسوم  وبا  رآ . نایم  رد  حیرـص  يراد  هک 

رمع نب  هّللا  دبع  موس  دیزی  مود  ینک ، لوبق  رگا  نم  لّوا  تفگ  دننایک ؟ سک  راهچ  نیا  هک  دیـسرپ  مرآرد ، وا  دقع  هب  ار  وت  یهد  اضر  و 
ام ناـیم  هدیـسر  ون  ناوج  نم  هدروخلاـس و  يریپ و  درم  وـت  مراد و  رایـسب  لاـم  مناوـج و  نز  نم  تفگ  نوتاـخ  یلع ، نب  نیـسح  مراـهچ 

یتفگ نم  هرابرد  هچنآ  هک : تفگ  یـسوم  وبا  منک ، ترواـشم  وت  اـب  اـت  وش  ضرغیب  و  هن ، نوریب  ناـیم  زا  عمط  ياـپ  وت  تسین ، یتبـسانم 
. متشذگرد لایخ  نیا  زا  مدرک و  نوریب  رس  زا  ادوس  نیا  نم  یتفگ و  تسار 

یسوم وبا  دنرتراوازس ؟ مادک  سک  هس  نیا  زا  هک  يوگب ، يامن و  یهار  ارم  نامز  نیا  تفگ : نز  تسین * نم  هزادنا  هب  وت  لاصو  فیرشت 
هک ره  میوگب  وت  اب  ناشیا  روما  بقاوع  نم  تفگ 

ص:266  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تّذـل و يافیتسا  وت  بولطم  و  يراد ، لیم  لالج  هاج و  هب  یهاوخیم و  تنطلـس  کـلم و  رگا  تفگ : وگب  تفگ  یناد  وت  ینک  راـیتخا  ار 
رد رگا  و  تسا . بسانم  هّللا  دـبع  یهاوخیم ، یقّتم  و  لامج ، نسح  اب  يدرم  دـهاز و  یناوج  رگا  و  نک ، رایتخا  ار  دـیزی  تسا  ترـشاعم 
رد تیب  لهأ  ریاس  ارهز و  همطاـف  ینیـشنمه  و  ناـنج ، تاـجرد  هب  لوصو  نارین و  زا  تاـجن  ترخآ  رد  قلخ و  تفاـطل  قلخ و  نسح  اـیند 

دیآرد و نیسح  هلابح  رد  هک  ینز  ره  دومرف : هک  مدونش  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) لوسر زا  نم  هچ  نیسح ، کنیا  یبلطیم ، ناوضر  هضور 
مرح مداـخ  یـشاب  يربـک  هجیدـخ  ارهز و  همطاـف  سورع  هـک  یهاوـخیم  رگا  و  ددرگ ، مارح  يو  رب  خزود  شتآ  دـبایرد ، ار  وا  ساـسم 

و تسا ، سب  نم ، رمع  رخآ  ات  هدرک  اطع  ارم  يادـخ  هچنآ  و  تسیناف ، ایند  هاج  لام و  اـّما  تفگ : درک و  رکف  یناـمز  نوتاـخ  وش . نیـسح 
وبا سپ  تسا ، يدمرس  تداعـس  يدبأ و  تلود  تیب  لهأ  تمدخ  اّما  دوشیم ، لیاز  يرامیب  يریپ و  هب  دوز  اهنیا  تسلامج  یناوج و  رگا 

رایتخا ناهج  ود  ياوشیپ  تمزالم  ترخآ  ایند و  تخب  کین  نآ  و  تسب ، دقع  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مامإ  اب  ار  وا  تلاکو  مکح  هب  یـسوم 
. دومرف

دیزی لد  رد  نیـسح  توادع  دیـسر  ماش  هب  ربخ  نیا  نوچ  درک و  رایتخب  ناهج  ود  رد  يادخ  ار  وادرک  رایتخا  وا  تمدـخ  هک  ياهدـنب  نآ 
هاگن ام  تمرح  هدرک  دقع  ار  وا  نیـسح  و  دمآ ، نوریب  ریبز  نبا  هلابح  زا  نز  نآ  ات  میدرک  هلیح  رکم و  نیدنچ  ام  تفگ  و  دـیدرگ ، هدایز 

تاریبدت هب  هتـسب ، تمیزع  نایم  هب  نیـسح  تکاله  توادع و  رمک  تشگ  یلـصا  توادع  هوالع  یعرف  ياهتوادـع  نیا  نوچ  و  تشادـن ،
ناّبحم ناتـسود و  مشچ  همـشچ  زا  بآ  الاح  و  تشگ ، هدرمژپ  یگنـشت  زا  البرک  رد  وا  ّتیرذ  تلاسر و  هقیدح  لاهن  نآ  ات  دومن  لاغتـشا 

. دبلطیم
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البرک يارحص  هنشت  لاهن  رهبدوریم  بآ ، ام  هدید  يوج  مئاد ز 
البرک  ياهمغ  هب  نوک  ود  هدازهشتسا  هتشگ  هدنامرد  هک  رآرب  ناغف  لد  يا 

ص:267  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  وا  نادنزرف  زا  یضعب  بلاط و  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  تداهش  رد  متشه  باب 

ینسح و لزنم  رس  هب  لوصو  قیرط  قیفر  و  تداهـش ، لیبس  لیلد  و  تداعـس ، يامـس  ياضیب  و  تدایـس ، ياوه  يامه  نآ  زا  تسا  تیاور 
« نیقفاـنملا راـفکلا و  دـهاج   » هکرعم راوسهـش  هّللا » مکببحی  ینوعبتاـف   » هقرف ياوـشیپ  هّللا » لـیبس  یف  نودـهاجی   » هرمز يادـتقم  تداـیز ،

: هانپ کلف  هام  هاپس  کلم  هاش  نیکرشملا » نع  ضرعا  و   » نادیم نکشفص 
یفطصم دمحم   » ینعا ترصن ، اب  ترضح  افطـصا  ریرـس  ناطلـس  مانالا  دّیـس  ای  وت  مان  يادف  اهناجمان  هداهن  دمحا  هدوتـس و  ار  وت  قح  يا 

هتفرگ یـشیپ  هک  قح  ناگدنب  زا  ياهدنب  هک  یتسردب  هل » تقبـس  اذا  دبعلا  نا  : » هک هیلا  نیبستنملا  هیدـل و  نیبّرقملا  « » هلآ هیلع و  هّللا  یلص 
هدـنب ره  ینعی  دـسرن  نادـب  دوـخ  لـمع  هب  هدـنب  هک  ياهبترم  تلزنم و  هلمعب » اـهغلبی  مل  ۀـلزنم   » ادـخ کـیدزن  زا  هـّللا  نـم  وا  يارب  دـشاب 
تیانع یهلا و  لضف  زا  دشاب و  هدـش  هتـشون  وا  یمان  مان  هب  عیفر  هجرد  هب  لوزن  گرزب و  یتلزنم  هب  لوصو  روشنم  لزا  رد  هک  ياهتـسیاش 

هب هدـنب  هک  دوب  تداـیز  نآ  زا  هبترم  نآ  تمظع  هجرد و  نآ  تعفر  هتـشگ و  رّدـقم  رّرقم و  يو  يارب  یتمارک  يّزع و  ناـنچنآ  یهاـنتمان 
دناوت نآ  هب  هدوتس  لامعا  رب  مادقا 

ص:268  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
یف تبترم  نآ  هب  ندیـسر  تهج  تلزنم و  نآ  نتفای  يارب  ار  هدنب  نآ  یلاعت  يادخ  دنادرگ  التبم  هّللا » هالتبا   » هغلاب تمکح  هب  سپ  دیـسر 

ار نآ  هک  لانم  لام و  رد  ار  وا  دـهد  ـالتبا  اـی  هلاـم » یف  وأ  . » دـنادرگ راـتفرگ  مـالآ  ماقـسا و  ضارما و  هب  ار  وا  نت  ینعی  وا  نت  رد  هدـسج 
نازخ هب  ار  شلد  غاب  هویم  ینعی  دشاب  وا  دنزرف  رد  ناحتما  نآ  ای  هدلو » یف  وا   » دزاس اون  گربیب و  جاتحم و  ار  وا  دـنادرگ و  فلت  هضرع 

ار هدنب  نآ  سپ  کلذ » یلع  اوربص  ّمث   » دناشن ورف  كاله  تاوفرص و  رصرصب  ار  شمـشچ  غارچ  وترپ  دنازیرب و  یناگدنز  راسخاش  زا  انف 
هطـساو هب  ار  وا  ات  هل » تقبـس  یّتلا  ۀلزنملا  هغلبی  یّتح   » تاّیذا نیا  لمحت  رب  دیامرف  تمارک  یئابیکـش  قیفوت  و  تایلب ، نیا  رب  دنادرگ  رباص 

رّرقم و یلزیمل  تدارا  ناوید  رد  تسا و  هدـش  هدامآ  وا  يارب  یلزا  مکح  زا  هک  تلزنم  نآ  هب  دـناسرب ، اهتنحم  نیا  راب  ندیـشک  رب  ربص و 
نادرمان تنحم و  هیداب  ناشکالب  دزمان  دـنمجرا  ياههبترم  دـنلب و  ياـههجرد  عینم و  ياهبـصنم  عیفر و  ياـهتلزنم  زیزع ! يا  هدـش ، رّدـقم 

. دناهدرک تّقشم  هیواز 
تسا یپ  رد  یئافص  ار  ترودک  رهتسا  یپ  رد  یئاطع  ار  یئالب  ره 

هب هتخادنا و  ءایلوا  ياهناج  رد  تنحم  شتآ  هرارـش  هک  تسا  ثبع  زا  هن  رگن و  لگ  اشگب ، مشچ  يدید  راخربتعم  جنگ  تسا  جنر  ره  ریز 
و دزیریم . تریغ  غیت  هب  تبیه ، نادـیم  رـس  رب  ّتبحم  هکرعم  نایعدـم  نوخ  یهاگ  هتخاس ، بابک  ار  ناقیدـص  رگج  ترـسح  هلعـش  زوس 

برق هدنیوج  هاگآ و  فراع  هار و  درم  سپ  دزیوآیم ، یئوم  رات  هب  تسایس  يوس  راهچ  رب  ار  تّدوم  قشع و  تکلمم  نارورس  ّرس  یهاگ 
اج ره  درآ و  شیپ  میلـست  هراسخر  دوش  ادـیپ  الب  هچناپط  اج  ره  دزیخرب و  يرادـیرخ  هب  دـنیب  يراوخ  عاـتم  اـج  ره  هک  تسا  نآ  هاـگرد ،

. دتسرف نآ  لابقتسا  هب  ار  ناج  دنشکرب  تضایر  ماین  زا  یتنحم  رجنخ 
منم رادیرخ  ناج  هب  ار  وت  ياهمغمنم  راتفرگ  وت  ياوه  ماد  رد 

نیـسح زا  تسا . یتراشب  شوخ  اننیعأب » ّکناف  کبر  مکحل  ربصاف   » منم راک  نیا  رد  دهن  مدـق  هک  زّواسوه  تسه  ترگ  قاّشع  يزابناج 
رد هک  دنگوس ، وت  تقیقح  ّقح و  هب  ایادخ   » هک تفگیم . دوخ  تاجانم  رد  يزور  هک  تسا  روهشم  روصنم 

ص:269  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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، یناشون نم  هب  لالم  مغ و  هعرج  یناشوپ و  نم  رد  هودـنا  تعلخ  یئامنب و  نم  هب  نوگانوگ  ياهتنحم  هرهچ  یئاـشگب و  نم  رب  ـالب  هنازخ 
هب يزاس و  ّتیلب  نادـیم  يوک  ار  ملد  یناـسر و  نم  هب  مدـق  ره  رد  مد و  ره  رد  لـالک  جـنر و  هفحت  ینادرگ و  فعاـضم  نم  رب  ار  اـهالب 

. یئامرف يرظن  نم  هب  یـشاب ، هتخاس  نزح  ملأ و  ماهـس  هناشن  نحم و  ریت  فدـه  ارم  نوچ  يزادـنا و  یهاوخ  هک  فرط  ره  هب  رهق  ناگوچ 
یئادخ هب  هتفگ  غورد  دوخ  يوعد  رد  تسا و  تقیرط  ّدترم  جاّلح  نیسح  هک  نک  مکح  دشاب  هدرک  لودع  وت  یتسود  زا  ياهّرذ  ملد  رگا 

رـس رب  ّتبحم  سوک  زج  دیـشوک و  دـهاوخن  وت  ّتبحم  دایدزا  رد  زج  دـننک  عطق  مدوجو  يازجا  هّرذ  هّرذ  تضاـیر  ضارقم  هب  رگا  هک  وت 
. تفوک دهاوخن  ورف  اّنمت  يوک 

نیریـش یـسب  تسود  يافج  تبرـش  بیبز » بیبحلا  برـض   » تستدایز ّتبحم  شیب ، روج  دـنچ  رهتسا  تدارا  لامک  ياـهتنم  هک  اـجنآ 
. دشاب

هیلست لیبس  رب  نحتمم ، نحم  فانـصا  هب  التبم و  اهالب  عاونا  هب  دید  ار  وا  تفر  یـشیورد  تدایع  هب  يزیزع  هک  هدروآ  حاورألا  حور  رد  و 
رد ياهدرک  طـلغ  زیزع  يا  تفگ : شیورد  دـنکن ، ربـص  تسود  يـالب  رب  هک  ره  تـسین  قداـص  یتـسود  يوـعد  رد  شیورد  يا  تـفگ :

هّجوتم وا  هب  نوگانوگ  يالب  رازه  یـسفن  ره  رد  رگا  هک  تسا  نآ  قشاع  يرآ  دـباین  تذـل  تسود  يـالب  زا  هک  ره  تسین  قداـص  ّتبحم 
. ددرگ تدایز  وا  لد  رد  دجو ، قوذ و  قشع و  روش  نامز  ره  دوش 

تستّنم دص  ملد  رب  ار  الب  نآ  وتستحار  دیآ  تسود  زک  الب  ره 
ملد ماک  دش  وت  درد  زا  لصاحملد  مارآ  وت  ياهالب  يا 

ناج هب  مرادیم  وت  درد  زا  ّتنمناج  هب  مرادیرخ  ار  تقشع  درد 
دوش نادابآ  هنیس  تیالب  زودوش  ناداش  تمغ  درد و  زا  مناج 

ام ناماس  رس و  دشخبیم  دردام  نامرد  هراچ  دشاب  درد 
رکذ و  تستلاسر ، تیب  لها  یـشکالب  زا  ياهمـش  داریا  بیبشت  نیا  زا  ضرغ  دوب  نامرد  هیام  دوبن  درددوب  ناـناج  نآ  قشع  رد  ناـک  درد 

. ناشیا يروجهم  يروجنر و  یمورحم و  یمولظم و 
ص:270  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هگان مدزیم  مدق  هیداب  رد  اهنت  متفریم و  لّکوت  رب  هدومن  هجوت  مرح  تمیزع  هب  یتقو  هک  تسا ، هدرک  لقن  هّللا ) همحر   ) كرابم هّللا  دبع 
نیا هّللا ! ناحبـس  متفگ  تفریم  اهنت  هدایپ و  هایـس  يوسیگ  هام و  نوچ  يور  اب  یگلاس  هدزیـس  هدزاود و  ّنس  رد  انیمخت  مدید  ار  یکدوک 

؟ هیداب نیا  رد  دشاب  سک  هچ 
نیا تسیناث  فسوی  نیا  نیا ، تسیک  نیا  نیا ، تسیک  نیا 

هیداب نیا  تحاس  رد  رگن ، ار  تمحر  فطل و  نیانیا  تسیناحبس  ضیف  ای  نیا ، تسینّابر  رون  ای 
نم هّللا  دـبع  انأ  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ  داد ، باوج  مدرک  مالـس  متفر و  شیپارف  نیا  تسیناویح  بآ  ای  رگم ، نیا  سایلا  تسا و  رـضخ 

؟ يوریم اجک  متفگ  میآیم  ادخ  کیدزن  زا  هّللا  نم  تفگ  یئآیم ؟ اجک  زا  متفگ  میادخ ، هدنب 
: تفگ وک ؟ وت  هلحار  داز و  متفگ  مبلطیم ، ادخ  يدونـشخ  هّللا  ءاضر  تفگ  یبلطیم ؟ هچ  متفگ  موریم  ادخ  کیدزن  هب  هّللا  یلا  تفگ :

ياهدیسر ون  وت  يراوخنوخ و  نیا  هب  ینابایب  متفگ  نم ، ياپ  ود  ره  نم  هلحار  يالج و  یتلحار  تسا و  نم  ياوقت  نم  هشوت  ياوقت ، يداز 
مورحم هرهبیب و  ار  وا  سک  نآ  دـنک و  هجوت  یـسک  تراـیز  هب  هک  ياهدـید  ار  سکچـیه  هک  تفگ : ینکیم ؟ هنوـگچ  يدرخ ، نید  هب 

؟ تسیچ وت  مان  یگرزب ، لاقم  هب  يدرخ  لاس  هب  رگا  متفگ  دراذگب ؟
؟ یئوجیم ناشن  هچ  ناشیا  مان  زا  یسرپیم و  هچ  راگزور  ناگدزتنحم  زا  كرابملا  نب  ای  تفگ :

یناج هن  یمسج  هن  یمسر ، هن  یمسا  هنیناوتان  یلدیب  شمغ  رد  منم 
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؟ ياهلیبـق موق و  مادـک  زا  هک  وگب  يراـب  یئوگیمن  ماـن  رگا  متفگ  ینارگ  ینعم  هب  یفیفخ ، تروـص  هبیفیرح  ار  شمغ  یفیحن ، یفیعض 
نکسم نطو و  زا  یهورگ  ام  نودورطم » موق  نحن   » میناگدیسر متس  موق  ام  نومولظم » موق  نحن  : » تفگ دیشک و  دردرپ  لد  زا  درس  یهآ 

. نک تدایز  نایب  دشن  مولعم  چیه  ارم  متفگ  میناگدنامرد ، رهق  تسد  هب  ياهفیاط  ام  نوروهقم » موق  نحن   » میناگدنار
هب دورو  تداعس  هب  و  دنیامن ، ام  هب  هجوت  هک  ار  ناگدنیآ  رثوک  ضوح  زا  میناگدنهدبآ  ام  هک  دوب  نیا  شنومضم ، هک  دناوخ  دنچ  یتیب 

تاجن هک  ره  دندرگ و  دعستسم  ام  کیدزن 
ص:271  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تمایق زور  دشاب  هدرک  بصغ  ار  ام  ّقح  هک  ره  دنامن و  هرهبیب  زگره  دیز ، ام  یتسود  هب  هک  ره  و  دسرن ، دارم  نادب  ام  هلیـسو  هب  زج  دبای 
نوچ تسیک  نآ  هک  متـسنادن  هک  مدروخ  فّسأت  یـسب  نم  دش . بیاغ  نم  رظن  زا  تفگ و  هب  نیا  تسوا ، ام و  هاگهدـعو  ازج  همکحم  رد 

ار كدوک  نامه  مدـش  شیپ  ارف  هداتـسیا ، ياپ  رب  قیـالخ  زا  ياهبلغ  هدز و  هقلح  مدـید  مدرم  یتعاـمج  فاوط  رد  يزور  مدیـسر  هکم  هب 
ناشیا دندومنیم و  راسفتـسا  ثیدح  نآرق و  قیاقد  دندیـسرپیم و  مارح  لالح و  لئاسم  وا  زا  دندوب  هدش  عمج  يو  رب  نامدرم  هک  مدـید 

نیا کحیو ! تفگ  تسیک ؟ نیا  هک  مدیسرپ  یکی  زا  داشگیم . ناشیا  تالکـشم  زا  هرگ  حیلم  نایب  حیـصف و  نابز  هب  دادیم و  باوج  ار 
نب ّیلع  ـالبرک  دیهـش  نیعلا  ةّرق  اـبع و  لآ  مدآ  وا  دنـسانشیم . ار  وا  هـکم  ياـحطب  ياههزیرگنـس  هـک  تـسا  سک  نآ  وا  یـسانشیمن  ار 
نب ای  تفگ : نانکهیرگ  دیـسوبب و  ار  ماما  ياپ  تسد و  تفرب و  دینـشب  نخـس  نیا  هک  كرابم  هّللا  دـبع  اما  تسا . نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا 

تیب لـها  اـب  هک  هتفرن  نآ  تعاـمج  چـیه  اـب  تّما  نیا  رد  یتـفگ ، تسار  یتـفگ  دوخ  تیب  لـها  يروهقم  یمولظم و  زا  هچنآ  هّللا  لوـسر 
هقرخ رگا  نیـشنمه ، ملا  هّصغ و  اب  مداـمد  دـندوب و  نیرق  بعت  جـنر و  اـب  بش  زور و  هداد ، ور  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » تلاـسر ترـضح 

غیت هتشک  یخرب  دندش و  رهق  رهز  هتسخ  یضعب  يدوب و  يرهز  هیبعت  نآ  رد  دندیشونیم  همقل  رگا  يدوب و  يرهق  هیخب  رد و  دندیشوپیم 
ع)  ) یملسم يرایرهش  رازم  يراید  ره  رد  تسناشیا ، رباقم  دهاشم و  راثآ  ناتـسکرت  دالب  ياصقا  ات  ناسارخ  قارع و  رد  دنتـشگ ، غیردیب 

. ياهتشک ربمغیپ  دالوا  زا  ياهتشپ  ره  يالاب  هب  یهاش ، دقرم  یهار  ره  رس  رب  و 
دوب و مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ّمع  رسپ  هک  تسا  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  ملسم  هّصغرپ  هّصق  ع )  ) تیب لهأ  نادیهش  تایاکح  هلمج  زا  و 

باوج رد  نیـسح  ماما  دش  زواجتم  لادتعا  ّدح  زا  ناشیا  لیاسر  نایفوک و  لسر  هک  دید  ماما  نوچ  هک  تفای  شراذـگ  تمـس  نیا  زا  لبق 
متـسنادب و دـیدوب  هتـشون  هچ  ره  دیـسر و  امـش  ياههمان  دـعب  اما  ناناملـسم ، نانمؤم ، هورگ  هب  نم  زا  تسا ، ياهمان  نیا  هک  تشون  ناشیا 

هتـسارآ ملح  ملع و  رویز  هب  هک  ار  دوخ  ّمع  رـسپ  نم  الاح  تسین ، یئاوشیپ  یماـما و  ار  اـم  هک  نک ، هّجوت  بناـج  نیا  هب  هک  دـیدوب  هتفگ 
زا دسیون و  همان  نم  هب  وا  رگا  مداتسرف  بناج  نادب  مرادیم  منادیم و  ردارب  ياج  هب  ار  وا  نم  تسا و 

ص:272  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. مالّسلا و  میایب ، رتدوز  هچ  ره  دهد ، یهاگآ  امش  نارتهم  تبغر 

زا يداّیـص  هک  دندوب  هدرکن  هار  عطق  هّکم  زا  لزنم  کی  زونه  دینادرگ  ناور  دـندوب  هدـمآ  هفوک  زا  هک  اهنآ  زا  یهورگ  اب  ار  ملـسم  هاگنآ 
: تفگ هدمآ  نیسح  ماما  دزن  تشگزاب و  دیدب  نآ  نوچ  ملسم  درک ، حبذ  تفرگب و  ار  وا  دمایب و  یئوهآ  یپ  رد  ناشیا  تسار  تسد 

نب ای  دومرف : نیـسح  ماما  مدیدنـسپن . لاف  هب  ار  نآ  مدـید و  یلاح  نینچ  هار  رد  هک  تسین ، تحلـصم  هفوک  هب  نم  نتفر  هّللا ! لوسر  نب  اـی 
رد هک  تروص  نیا  نم  داب ، وت  يادف  نم  ناج  رازه  تفگ  ملـسم  متـسرفب ، رگید  یـسک  نم  تسین  تبغر  ار  وت  رگا  و  يدیـسرت ! رگم  مع 
وت مکح  هریاد  زا  ياـپ  هنوگچ  نم  هن ، رگا  مناـم و  رود  وت  ترـضح  زا  هک  مدیـسرت  نآ  زا  مناـسر و  وـت  ضرع  هب  هک  متـساوخ  مدـید  هار 

. مچیپرس وت  عاطم  نامرف  یلاع و  تراشا  زا  هجو  هچ  هب  مهن و  نوریب 
مدرگ تهر  نابرق  هک  دشاب  نامز  نآ  دیع  ارممد  ره  ینز  رگ  مغیت  هب  تنامرف  رس ز  مباتن 

رد ارم  اـّماف  موریم  هّللا  لوسر  نب  اـی  مدروخرد  تسین  یئاذـغ  ندروـخ ، رگج  نوـخ  زج  هکتقـشع  هناـخنامهم  هب  متـسناد  زور  لّوا  نم 
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ناهج يور  زا  منک  نشور  هدـید  رگید . راب  کی  ات  متـشگزاب  دـید  مهاوخن  ار  وت  كرابم  رادـید  رگید  هک  نانچ  نم  هنظم  تسا و  ناـمگ 
تسا نیسپزاب  رادید  نیا  هک  منادیم  نانچ  تفگ  نایرگ  نایرگ  هدرک ، عادو  زاغآ  دیسوبب و  نیسح  ماما  ياپ  تسد و  سپ  تزورفا 

لکشم هّصق  مراد  هّصغ  زو  موریم  تیوک  زلد  زا  نیرخآ  عادو  اناج ، منکیم  تعادو 
لصاحیب تسیراک  بجع  نامردیب ، تسا  يدرد  بجعيروجهم  بات  مرادن  يرود  تقاط  مراین 

دش و نایرگ  زین  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  لگ  ریز  هتشغآ  نوخ  هب  يروجهم ، دیآ ز  ناس  هچندید  یلو  منیب  ترگ  نم ، دارم  لصاح  دوب 
. درک اعد  تخاون و  هب  رایسب  هتفرگ  رب  رد  ار  وا 

ص:273  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیسح ماما  تقرافم ، زا  ین  تفگ  ییرگیم ؟ هک  یسرتیم ؟ گرم  زا  ملسم  يا  دنتفگ : تفریم . تسیرگیم و  هدروآ  هار  هب  يور  ملسم 

منیچن ال ءاقل  هویم  شلـصو  ناتـسوب  زا  منیبن و  شرگید  هک  مسرتیم ، هتفرن  رود  وا  تمدخ  زا  زگره  مدوب و  هتفرگ  وخ  وا  اب  هک  میرگیم 
. مرج

مرپسیم نیمز  هک  مرادن  ياپ  زا  ربخمرگنیم  افقب  ترسح  رس  موریم و ز 
مرفس درم  هن  راییب  لدیب  نم  هکمنادیم  نیقی  راییب و  لدیب و  موریم 

هدش راتفرگ  يرای  نارجه  غاد  هب  هک  دناد  ياهتخوس  قارف  زوس  مرت  هتسب  ورف  راب  زا  مدنبیم و  رابدچیپیم  مرس  ياپ  نوچ  مچیپیم و  ياپ 
. دوب هداهن  تکاله  نیلاب  رب  رس  یئادج  ناتسرامیب  رد  هک  دسانش  یسک  قارتفا ، درد  و  دشاب ،

تسدنام رود  ینایشآ  زا  وا  هکدسانش  یغرم  نم  درد  ياون 
ترضح هضور  هب  دمآرد ، رهش  هب  بش  رد  هدیسر  هنیدم  هب  ملسم  هّصقلا ، تسدنام  رود  یناتسلد  زک  یلددزوسن  ترـسح  شتآ  هنوگچ ز 

درخ دنزرف  ود  ار  وا  داهن و  دوخ  لزنم  هب  يور  هدروآ ، ياج  هب  فاوط  طیارش  هدرازگ  ترایز  زامن  تفر و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » ربمغیپ
دورد هب  ار  لایع  لها و  ریاس  تخاس و  هارمه  دوخ  اب  درک ، یتسناوتن  ربص  ناـشیا  تقراـفم  رب  و  یتشاد . تسود  رایـسب  ار  ناـشیا  هک  دوب ،
ملسم دنتشگ و  كاله  یگنشت  زا  دندرک و  مگ  ار  هار  نالیلد  ار  اضق  دنناسر ، هفوک  هب  هیداب  هار  زا  ار  وا  ات  تفرگ  دزم  هب  لیلد  ود  هدرک ،

. تخوسیم ع )  ) نیسح ماما  نارجه  شتآ  زا  اّما  دیسر  بآ  هب  تنحم  رازه  هب  نادنزرف  اب 
داب وت  هب  دناسرن  مراز  هلان  رگا  هآدایرف  تقارف  درد  زا  سفن  ره  منزیم 

راتخم راد  هب  هک  یئارـس  رد  دیـسر ، هفوک  هب  ملـسم  نوچ  اّما  داب  وت  شیدـنادب  هک  منانچ  وت  قارف  زکناغف  دایرف و  هلاـن و  منکن  رگ  منکچ 
دنلب زاوآ  هب  تعامج  نآ  دناوخ و  ناشیا  رب  ار  نیسح  ماما  همان  يو  دنتشگ و  عمتجم  يو  دزن  هتفای  ربخ  ناتـسود  دمآ و  دورف  دوب  روهـشم 
ریثک یعمج  ات  دندرکیم . دایقنا  تعاطا و  راهظا  دنتفریم و  وا  تمدخ  هب  هفوک  مدرم  زور  هب  زور  و  دندیشکرب ، هاقوش  او  دایرف  هتـسیرگ ،

رایسب تبغر  هفوک  مدرم  هّللا » لوسر  نب  ای   » هک نیسح  ماما  هب  تشون  همان  ملسم  دندمآ و  رد  تعیب  هرئاد  هب 
ص:274  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بوص نیدـب  دـهاوخ  كرابم  رطاخ  هاگره  دراد  مامت  یقنور  راـک  نیا  دـندرک و  تعیب  یگنج  درم  رازه  هدـجیه  و  تعیب . هب  دـنیامنیم .
. تسا رگید  یلاح  ار  ناشیا  روضح  هک  دیامن ، هّجوت 

هفوک مکاح  دـیزی  لبق  زا  هک  ریـشب ، نامعن  اّما  نیقزاّرلا  ریخ  هّللا  دوش و  يزور  وا  لـصونیملاعلا  ّبر  فاـطلا  زا  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 
: تفگ هدمآرب ، ربنم  هب  شسلجم  داقعنا  زا  دعب  داد و  نامرف  نایفوک  راضحتـسا  هب  تفر و  عماج  دجـسم  هب  هتفای  یهاگآ  ینعم  نیا  زا  دوب ،
رب دیـسرتب و  ادخ  زا  دشاب ، ءامد  کفـس  ببـس  الب و  بجوم  هنتف  جّیهت  هک  دینادیمن  رخآ  دینک  قافن  دیزیگنا و  هنتف  یک  ات  هفوک  لها  يا 

شیوخ میارج  زا  امـش  رگا  مناسرتیمن  ار  رادیب  منادرگیمن و  رادیب  ار  هتفخ  هنتف  منکیمن و  هبراحم  هب  ءادتبا  نم  دینک و  محر  نتـشیوخ 
همه ای  موش  هتشک  ای  مشکب . ریشمش  هک  وه » ّالا  هلا  يذلا ال  هّلل  اب   » هن رگا  و  مزاس . دوخ  راعـش  ار  امـش  وفع  شور )  ) همیـش نم  دینک ، هبوت 
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هفوک رد  هک  دـیزی  سیـساوج  زا  یعمج  و  تفر ، هرامالا  راد  هب  هدـمآ ، دورف  ربنم  زا  هدومن  افتکا  دـیدهت  درجم  هب  نامعن  هّصقلا  مشکب . ار 
نیا دندرک و  جرد  نآ  رد  ریشب  نامعن  فعض  نیسح و  اب  ندرک  تعیب  يو  هب و  مدرم  لیم  ملسم و  لاوحا  دنتـشون و  ماش  هب  ياهمان  دندوب 
رمک نانمشد  عفد  رد  دناوت  هک  تسرف ، تراما  هب  ار  تسایس  تبیه و  اب  يدرم  يراد  جایتحا  هفوک  هب  وت  رگا  هک  دنتخاس  روکذم  ار  ینعم 

نوجرـس اب  تفای ، عالّطا  همان  نآ  نومـضم  رب  دیلپ  دیزی  نوچ  اما  نتـسشن ، تیوقت  دصرم  رب  وت  ماکحا  رماوا و  ذیفنت  رد  و  نتـسب ، داهتجا 
وا دیاین و  نوریب  یسک  دایز  هّللا  دیبع  زا  ریغ  هب  راک  نیا  هدهع  زا  تفگ : نوجرـس  دومن . ترواشم  دوب  وا  ریزو  تکلمم و  ّربدم  هک  یمور 

ناسک زا  ات  یهد  نامرف  و  یـسیون ، يو  مان  هب  زین  هفوک  تلایا  روشنم  هک  منیبیم  نآ  رد  حالـص  تسا . مکاـح  هرـصب  رد  وت  لـبق  زا  ـالاح 
مالعا ارم  هک  تشون  هماـن  داـیز  رـسپ  هب  دیدنـسپ و  يأر  نیا  دـیزی  دـناشن . ورف  ار  هنتف  نیا  و  دور ، هفوک  هب  هتـشامگ  هرـصب  رب  یبیاـن  دوخ 

نآ تراما  هک  یهن  هفوک  هب  يور  هک  دیاب  دناتسیم ، تعیب  یلع  نب  نیسح  تهج  هب  تسا و  هدمآ  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  دناهدرک ،
اقلطم نوچ  یتسرف و  نم  کیدزن  شرـس  و  یناسر ، لـتق  هب  تعاـس  رد  ینک و  بلط  ار  لـیقع  نب  ملـسم  و  میتشاد . ینازرا  وت  هب  زین  راـید 

عومسم شیب  وت  رذع 
ص:275  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هفوک هب  نتفر  بابسا  هّیهت  هب  دش و  نامداش  تیاغ  هب  دیسر  دایز  رـسپ  هب  دیزی  بوتکم  نوچ  يرادن ، زئاج  فّقوت  و  یئامن ، لیجعت  تسین .
ناملس دوخ  مالغ  تسا و  هتشون  هرصب  فارشا  هب  بیتاکم  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هک  دیسر  يو  هب  ربخ  ءانثا  نیا  رد  و  تشگ ، لوغـشم 
تباجا رگا  منکیم ، توعد  تناید  تناـما  مسارم  ّقح و  نید  ياـیحا  هب  ار  امـش  نم  هک  تسا  نآ  یبوتکم  ره  نومـضم  داتـسرف و  ار  ماـن 

. دیبای تسار  هار  دینک 
نک ام  بناج  هب  ور  ایب  وگدبلطیم  تسار  هار  وا  هک  ره 

دنوش و فرط  نآ  هّجوتم  نم  ناراداوه  هک  دیاب  موریم ، هفوک  بناج  هب  نم  کنیا  نک و  اشامت  ار  سدق  هضورِهن  نید  هقیدح  رد  یمدـق 
بوتکم هک  دیشک  رارقا  وا  زا  دیعو  هدعو و  هب  دندرک و  ادیپ  ار  ناملس  ات  تشامگ  رب  ناسک  دش ، علطم  رما  نیا  هب  دایز  رسپ  نوچ  مالسلا .

امـش و  ماهدروآ ، نالف  نالف و  هب  بوتکم  هک  تفگ  نم  اب  نیـسح  لوسر  تفگ : دـیبلط و  نامدرم  نآ  مامت  سپ  هدروآ ؟ ناـسک  هچ  يارب 
ارم تسا و  هدیـسر  نم  هب  هفوک  تلاـیا  روشنم  نوـنکا  میاـمنیم و  ردـپ  تعباـتم  يزیرنوـخ  تسایـس و  رد  مداـیز ، رـسپ  نم  هک  دـینادیم 
دوخ ردارب  درک و  مهاوخ  تمیزع  ادرف  نم  مناسر و  لتق  هب  ار  نیـسح  ناراداوه  ریاس  لیقع و  نب  ملـسم  مور و  بناج  نادب  هک  دناهدومرف 
قیرط امـش  زا  یکی  هک  دسر  نم  عمـس  هب  رگا  دیرآ و  ياج  هب  ار  وا  تعاطا  دیرب و  يو  نامرف  هک  دـیاب  تشاذـگ ، مهاوخ  دوخ  لبق  زا  ار 

. مرآرب وا  نامدود  زا  دود  بضغ  رهق و  شتآ  هب  مناسر و  تسایس  هب  وا  ناسک  همه  اب  ار  وا  تسا . هدرپس  تفلاخم 
ار مرگ  هنیک  مروآ  شوج  هبار  مرزآ  رهم و  مهن  وسکی  هب 

راکبان نآ  دیدهت  راکمتس و  نآ  دیعو  زا  دندینـش  نخـس  نیا  نوچ  هرـصب  لها  زیت  ریـشمش  وا و  ندرگ  نمزیتس و  هار  دیآرد ز  وک  یـسک 
بوتکم وا  هب  نیسح  ماما  هک  ره  هرصب  فیراعم  زا  رگید  زور  و  دندیناسر ، لتق  هب  ات  دومرف : دیبلط و  ار  ناملـس  لاحلا  یف  وا  و  دندیـسرتب ،

. داهن هفوک  هب  يور  هتخاس ، دوخ  هارمه  دوب  هتشون 
همامع سپ  تشذـگب  بش  زا  تعاس  ود  ات  دومن  فقوت  دـش  هفوک  کیدزن  داـیز  رـسپ  نوچ  هک : تسا ، روکذـم  یفوک  مثعا  خـیرات  رد  و 

يور رس و  هب  یناسلیط  هتسب و  رس  رب  هایس 
ص:276  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

اب هدش ، راوس  يرتسا  رب  هتفرگ و  تسد  رد  یبیـضق  هتـسب  رب  نابرق  شیک و  دنکفا و  وزاب  رد  نامک  هدرک ، لیامح  ریـشمش  تشاذگ و  ورف 
، هک دندوب  هدینـش  هفوک  مدرم  تفاتیم و  نشور  باتهم  بش  نآ  دمآرد و  هفوک  هب  نابایب  هار  زا  تشگ و  ناور  مشح  مدخ و  باحـصا و 
هب ّتیحت  مسر  دندمآیم و  جوف  جوف  تسا ، نیـسح  ماما  هک  دندرب  نامگ  دـندید ، هبکوک  نآ  نوچ  دیـسر . دـهاوخ  یلع  نب  نیـسح  ماما 
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. یندمآ رتهب  يدمآ  هّللا ،» لوسر  نب  ای  کب  ابحرم   » دنتفگیم دندروآیم و  ياج 
دادیم و زاب  ناشیا  مالـس  باوج  دایز  هّللا  دیبع  افـص  ار  مدرم  يدیـشخب و  رون  ار  ناج  مشچابحرم  دص  ار  هدـید  تیور  هب  يا  مدـقم  ریخ 

. دیئاخیم نادند  رب  نادند  بضغ  زا  تفگیمن و  نخس  رگید 
ار هبکوک  نآ  تسیرگن و  ورف  نوچ  تفر و  ماب  رب  تسب و  ارف  ار  رد  ریـشب  نامعن  دیـسر  هراـمالا  راد  هب  داـیز  رـسپ  نوچ  هک  دـیوگ : يوار 

بشما دراذگن و  وت  هب  ار  رهش  نیا  دیزی  هک  زیگنایم ، هنتف  درگزاب و  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : تسا  نیـسح  ماما  هک  تشادنپ  درک ، هدهاشم 
نیا هک  نک . زاب  رد  هک  دـندادیم  مانـشد  ار  ناـمعن  هفوک  مدرم  و  دـماجنایم ؟ اـجک  هب  ّمهم  هک  میرگنب  ادرف  اـت  نک ، لوزن  رگید  لزنم  هب 

زا ناسلیط  زین  دایز  رسپ  تسا و  دایز  هّللا  دیبع  ریما  نیا  هفوک ! لها  يا  هک  دز  هرعن  یلهاب  هورع )  ) ورمع نب  ملسم  رخآ  تسا  ربمغیپ  دنزرف 
دایز رسپ  دنداشگب و  رد  ات  دومرف  هب  نامعن  دنتشگزاب و  هرامالا  راد  رد  زا  هدنکارپ  دنتخانـشب و  ار  وا  مدرم  و  تفگ . نخـس  هتخادنارب ، رس 
مدرم دناوخ و  ناشیا  رب  دوخ  تلایا  روشنم  هدیبلط ، ار  هفوک  نایعا  فارـشا و  تفر و  عماج  دجـسم  هب  رگید  زور  دـمآ و  دورف  کشوک  هب 

ار هفوک  لـها  هدومن ، دـیهمت  ار  دـیدهت  هدـعاق  زور  نیا  رد  تخاـس و  یعمجم  رگید  زور  دـینادرگ ، راودـیما  هداد ، بوـخ  ياههدـعو  ار 
نورب راتخم  يارـس  زا  بش  هب  هتـشگ ، یلوتـسم  وا  لد  رب  میظع  یفوخ  تفای ، ربخ  دایز  رـسپ  ندمآ  زا  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  اما  دیناسرتب ،

ارم اـت  ماهدروآ  وت  هب  هاـنپ  ینادیم  ار  هفوک  مدرم  وت  مبیرغ و  رهـش  نیا  رد  نم  یناـه . يا  تفگ : تفر و  هورع  نب  یناـه  هناـخ  هب  دـمآ و 
تداعـس هب  تفگ  تشاد و  ّبترم  يو  يارب  دوخ  مرح  رد  ياهرجح  و  دوـمرف ، لوـبق  یناـه  يراد ، هاـگن  نمـشد  ّرـش  زا  هدرک و  تیاـمح 

. ریگ رارق  تمالس  هب  يآرد و 
دش ربخ  ار  هعیش  نوچ  تست و  هناخ  هناخ  هک  دورف آ ، امن و  مرکتست  هنایـشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  ص:277   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب هک  دروآیم  نایم  رد  دهع  ناشیا  اب  دناتسیم و  ناشیا  زا  نیسح  ماما  تعیب  ملـسم  دندمآیم و  وا  دزن  هورگ  هورگ  تساجک ، ملـسم  هک 

تـسیب زا  تدایز  ات  دندینادرگیم ، دّکؤم  ظالغ  نامیأ  هب  ار  نامیپ  هدروخ ، دـنگوس  تعامج  نآ  دـنزیهرپب و  ردـغ  زا  دـننک و  افو  تعیب 
. دوب موقرم  تعیب  هدیرج  رد  سک  رازه  هدجه  مان  هک  تسا  نآ  یتیاور  و  دنتشگ ، زارفارس  ماما  تعیب  هب  درم  رازه 

ملسم لزنم  هب  یپ  دومنیم  یعـس  هچنادنچ  دوب . ملـسم  بلط  رد  دایز  رـسپ  اّما  ریت  غیت و  نشوج و  اب  هدنـشورخریگ  ریـش  نکفادرگ  ناریلد 
« هبزور  » وا مان  دنیوگ  یضعب  و  مان ، لقعم »  » تشاد یمالغ  هک  دوب  نآ  هلیح  تفر و  نآ  بقع  داد  يور  ار  وا  هک  ياهلیح  هب  رخآ  دربیمن ،

وگب يامن و  ناشیا  هب  ناشیا  زا  ار  دوخ  نک و  طالتخا  یلع  هعیش  اب  و  ورب ، تفگ  داد و  وا  هب  مرد  رازه  هس  دناوخب و  ار  زور  هریت  نآ  دوب .
نیا منیب و  شکرابم  رادید  ات  دیرب ، وا  شیپ  ارم  هکنآ  عّقوت  ماهدروآ ، ملسم  يارب  رز  یغلبم  منم و  یلع  نب  نیسح  نارادتسود  زا  یکی  هک 

ار ملسم  لزنم  ینک و  لمع  نیا  نوچ  دنک و  رازراک  تیب  لها  نانمشد  اب  درخ و  هب  حالـس  بسا و  ات  میامن . يو  میلـست  دوخ  تسد  هب  رز 
فّرـصت هزوـح  رد  ار  رز ، نآ  لـقعم  منادرگ . داـش  اـهتیاعر  عاوـنا  هب  ار  وـت  لد  منک و  دازآ  دوـخ  لاـم  زا  ار  وـت  اـت  نـک ، ربـخ  ارم  یباـیب 

رب شرظن  هگان  دـنک ، عورـش  رما  نآ  رد  هنوگچ  هک  داـتفا  رّکفت  رد  تفر و  مظعا  دجـسم  رد  دـمآ و  نوریب  داـیز  رـسپ  شیپ  زا  هدروآرد ،
هک تفگ ، دوخ  اب  دومنیم  عوشخ  عوضخ و  مسارم  تیاعر  زامن  رد  رایـسب  دوب و  هدیـشوپ  هزیکاپ  دیفـس و  ياـههماج  هک  داـتفا  یـصخش 

. دشاب هفیاط  نآ  زا  صخش  نیا  هک  تسا  نآ  بلاغ  دننکیم ، راثکإ  زامن  رد  دنشوپیم و  كاپ  دیفس  ياههماج  هعیش 
هتفر کیدزن  هاگنآ  دـش ، غراف  زامن  زا  درم  نآ  هک  درک ، فّقوت  نادـنچ  سپ  تسادـیپ  رون  وچ  وا  هرهچ  ربتسالوم  قشع  ناشن  هک  ار  نآ 

هداهن و ّتنم  نم  رب  یلاعت  يادخ  ماش و  لها  زا  مايدرم  نم  داب ، وت  يادف  نم  ناج  كادف  تلعج  تفگ : هدـمآرد  نخـس  هب  درک و  مالس 
نم لد  رد  ناشیا  ناتسود  تّدوم  تیب و  لها  ّتبحم 

ص:278  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
لاغتشا تسا  ربمغیپ  دنزرف  هک  نیسح  ماما  توعد  هب  هدمآ ، رهش  نید  هب  هک  مهد . دنمتلود  نادب  هک  ماهدرک  رذن  مرد  رازه  هس  و  هدنکفا ،

نیا رد  هک  مدرم  همه  زا  هک : تفگ  صخـش  نآ  دـشاب ، مرک  تیاـغ  میاـمن  يو  میلـست  ار  لاـم  نیا  اـت  یئاـمنهار  وا  هـب  ارم  رگا  دـیامنیم .
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مدید و وت  هرشب  رد  حالص  دشر و  راونا  حالف و  ریخ و  راثآ  تفگ  لقعم  یتخاس . دوخ  رس  بحاص  يدرک و  رایتخا  ارم  هنوگچ  دندجـسم 
. متیب لها  رادتسود  نم  تسین  اطخ  ّنظ و  هک  دومرف : تنیط  كاپ  لدهداس  درم  نآ  یلوسر ، تیب  لها  ناّبحم  زا  وت  هک  دیسر  مرطاخ  هب 

وت دوصقم  هب  ار  وت  نم  ات  ینکن  شاف  سک  چـیه  شیپ  ار  ّرـس  نیا  هک  نک  نامیپ  دـهع و  يادـخ  اب  ایب  تسا  هجـسوع  نب  ملـسم  نم  ماـن  و 
هب ادرف  ورب و  زورما  تفگ : هجسوع  نب  ملـسم  مشوکن  نآ  ياشفا  رد  يراپـس  نم  هب  يّرـس  ره  هک  دروخ  هظلغم  دنگوس  لقعم  مهد . ناشن 

تفر و وا  هناخ  هب  لقعم  رگید  زور  داد ، ناشن  ار  وا  رم  دوخ  هناخ  و  مرب . لـیقع  نب  ملـسم  ینعی  دوخ  بحاـص  دزن  ار  وت  اـت  يآ ، نم  لزنم 
. داهن هب  يو  دزن  اهمرد  نآ  داتفا و  مّلـسم  ياپ  تسد و  رد  لقعم  درک و  ریرقت  لاح  تروص  هدرب ، لـیقع  نب  ملـسم  دزن  ار  وا  هجـسوع  نبا 
زا منکن و  شاف  ار  امش  ّرس  هک  دروخ ، دنگوس  لقعم  دندروآ و  فحـصم  سپ  میهد ، دنگوس  ار  يو  ات  دیرایب  فحـصم  هک  دومرف  ملـسم 
زا هدرک ، ادـیپ  عالّطا  هعیـش  لاوحا  یه  امک  رب  دوب و  یناـه  يارـس  رد  بش  اـت  زور  نآ  درک و  تعیب  سپ  مشاـب ، رود  اـغد  هلیح و  رکم و 

. دینادرگ فوقو  بحاص  ار  وا  تالاح  عیمج  رب  هتفر  دایز  رسپ  دزن  دمآ و  نوریب  اجنآ 
دنچ هک  تساجک ؟ هورع  نب  یناـه  هک  دیـسرپ  ناـشیا  زا  دـندمآ . داـیز  نبا  سلجم  هب  ثعـشا  نب  دـمحم  هجراـخ و  نب  ءامـسا  رگید  زور 
دوخ هناخ  رد  رب  هدش و  رتهب  اهزور  نیا  رد  هک  مونشیم  تفگ  دایز  نبا  تسا . رامیب  وا  هک  دش  یتدم  دنتفگ : منیبیمن  ار  وا  هک  تسیزور 

وا دش  دناوت  راوس  رگا  میورب و  ام  دنتفگ  ناشیا  میئوا ، رادید  قاتشم  ام  و  دیآیمن ؟ ام  مالـس  هب  هک  تسعنام  زیچ  هچ  ار  وا  ایآ  دنیـشنیم ،
نوچ یناـه  دـنداهن . هراـمالا  راد  هب  يور  هدرک  راوـس  ار  وا  ماـمت  حاـحلا  هغلاـبم و  هب  دـندمآ و  یناـه  دزن  سپ  میرآ . امـش  تمدـخ  هب  ار 

يو نیکـست  رد  هجراخ  نب  ءامـسا  ثعـشا و  نب  دّمحم  دش ، ادـیپ  نم  لد  رد  درم  نیا  زا  یفوخ  نارای  يا  تفگ : دیـسر  کشوک  کیدزن 
یناسفن و سواسو  زا  ینعم  نیا  دنتفگ : هدیشوک 

ص:279  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ياهملک داـیز  نبا  دـمآرد ، داـیز  نبا  سلجم  هـب  صخـش  ود  نآ  بوحـصم  هداد  اـضر  یناـّبر  ریدـقت  هـب  یناـه  و  تسیناطیـش . سجاوـه 

قاثو هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  هک  دوب ، دناوت  هچ  رتمیظع  نیا  زا  هعقاو  تفگ  هدـش ؟ عقاو  هچ  ریمالا  اهّیا  هک  دومرف : یناه  تفگ . زیمآتیانک 
ینعم نیا  راکنا  یناه  ملفاغ . وت  ردغ  دیک و  زا  نم  هک  تسا  نانچ  وت  رّوصت  هدروآرد و  نیسح  تعیب  هب  ار  هوبنا  یقلخ  ياهداد و  هار  دوخ 
هدوب راّدـغ  سوساج  يو  هک  تسناد  دـید . ار  لقعم  درک  رظن  یناه  یـسانشیم ؟ ار  صخـش  نیا  تفگ  دـیبلط و  ار  لقعم  دایز  رـسپ  درک .

هب ار  ملسم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ریما  يا  تفگ : دش . ادیپ  يو  هیـصان  رد  تلاجخ  لاعفنا و  رثا  تهج  نیا  زا  رادتـسود ، صلخم  هن  تسا 
عنام ایح  ارم  تساوخ  راهنز  دمآرد و  نم  هناخ  هب  هدـناوخان  اهبـش  زا  یبش  رد  وا  اما  مدومنن ، یعـس  هنتف  ثادـحا  رد  مدـیبلطن و  دوخ  هناخ 

. تاـهیه تفگ : داـیز  رـسپ  مهاوخ ، رذـع  دوخ  لزنم  زا  ار  وا  هدومن  تعجارم  هک  مروخیم  دـنگوس  نوـنکا  مزاـس ، دـیمون  ار  وا  هک  دـمآ 
تّورم قـیرط  تعیرـش و  نیئآ  رد  منکن و  راـک  نیا  زگره  تفگ  یناـه  ینکن ، رـضاح  ار  ملـسم  اـت  يورن  نوریب  نم  شیپ  زا  وـت  تاـهیه .

. مهن فرط  رب  ار  نامیپ  دهع و  يرادافو و  هدعاق  و  مهد ، مصخ  تسد  هب  ار  يراهنز  هک  دوب  زئاج  هنوگچ 
یناه اب  باب  نیا  رد  وا  نامیدـن  دایز و  رـسپ  دـنچ  ره  دورن  نامیپ  رـس  زا  دورب ، رـس  شرگ  هکتسا  نآ  تقیقح  هب  قداـص ، قشاـع  تفص 

سکان راّدغ  يا  هک  درک ، دایز  رسپ  هب  يور  هجراخ ، نب  ءامسا  اّما  دندینادرگ . سوبحم  کشوک  رد  ار  وا  دیـسرن و  یئاج  هب  دنتفگ  نخس 
هتخاس سوبحم  يدرک و  يراوخ  يو  اب  دـمآ  وت  شیپ  نوچ  یتفگیم و  وکین  نانخـس  لّوا  رد  وت  میاهدروآ و  وت  تراشا  هب  ار  درم  نیا  ام 

زا هک  دندز  نانچ  ار  ءامسا  ات  دومرف : دش و  بضغ  رد  دایز  رسپ  ددرگیم . رداص  وت  زا  هک  تسباوصان  رادرک  هچ  نیا  یهدیم ! لتق  دیعو 
دیبلط و ار  یناه  هراب  رگید  دایز  نبا  سپ  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا   » مناسریم وت  هب  دوخ  گرم  ربخ  یناه  يا  تفگ  دش و  سویأم  تایح 

رسپ يا  کیل  داب و  ملسم  يادف  نم  ناج  رازه  تفگ : یناه . ار ؟ لیقع  نب  ملسم  ناج  ای  يرادیم  رتتسود  ار  دوخ  ناج  یناه  يا  تفگ :
هب نونکا  متفای ، وت  هناخ  رد  متـسج و  ار  ملـسم  تفگ  یبلطیم ؟ هچ  نم  زا  یبایب ، ات  نک  بلط  ار  ملـسم  يرایتخا  بحاص  ریما و  وت  داـیز ،

وت يولهپ  زا  ار  وا  هک  يادخ ،
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ص:280  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هلاسهن داتـشه و  یناه  دندرک و  نورب  يو  نت  زا  هماج  دندروایب و  نیباقع  هنایزات و  ات  دومرف  هب  سپ  ینک . وا  يادف  ار  دوخ  ای  مشک  نوریب 

دنتفگ و  دندیشک . نیباقع  رب  ار  وا  هدوب و  بحاصم  یضترم  ّیلع  اب  اهتّدم  و  هدیسر . هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) يادخ لوسر  تبحص  هب  دوب ،
نم مدق  ریز  رد  ملـسم  ینکب و  نم  اب  دشابن  رتدب  نآ  زا  هک  یتبوقع  ره  رگا  هک ، يادـخ  هب  هک  داد  باوج  یناه  یهرزاب ، ات  رایب  ار  ملـسم 
هّللا یلص   » هّللا لوسر  تیب  لها  ّتبحم  هار  رد  مدق  هک  لوا  زور  ام  هک  ياهتـسنادن  وت  مهدن . ناشن  وت  هب  ار  وا  و  مرادنرب ، يو  زا  مدق  دشاب 

. هداهن صالخا  قبط  رب  راثن  مسر  هب  ار  دوخ  ياهناج  میاهداد و  رارق  دوخ  اب  ار  ملاع  ياهتنحم  میاهداهن ، هلآ » هیلع و 
یناه و  دـندزب . هنایزات  دـصناپ  ار  وا  ات  تفگ  دایز  رـسپ  میتشاد  دوخ  متاـم  لّوا  وت  يوک  رـس  ربمیتشارفایم  هک  يزور  ملع  یئاوسر  هب  اـم 

نیباقع زا  ار  وا  ات  يامرفب  تسا . هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » راتخم دّیـس  باحـصا  زا  راوگرزب  ریپ  نیا  هک  دندرک  تساوخرد  ام  دـش ، شوهیب 
. تسویپ يادخ  تمحر  هب  لاحلا  یف  دنتفرگ و  ورف  ار  وا  ات  دومرفب  دایز  رسپ  دنرآ . دورف 

هب ربخ  نیا  نوچ  اما  دندرب  دایز  نبا  شیپ  ار  شرـس  هدرک ، راد  رب  ار  شنت  دندز و  ندرگ  هدرب ، رازاب  رـس  رب  ار  وا  هک  تسا ، نآ  یتیاور  و 
هک دندرک  ادن  ات  دومرف ، ار  نامزالم  و  داتسرف . یضاق  حیرش  هناخ  هب  ار  دوخ  رـسپ  ود  ره  هدمآ ، تکرح  رد  شبـضغ  قرع  دیـسر ، ملـسم 
رد تعامج  نآ  هدـش ، راوس  ملـسم  دـندش و  عمتجم  لمکم  حّلـسم و  درم  رازه  تسیب  بیرق  دـیوش  عمج  همه  تیب ! لها  نارادتـسود  يا 
اب دـندوب و  وا  اب  سلجم  رد  هک  هفوک  فارـشا  زا  ياهفیاط  اـب  داـیز  رـسپ  دـنداهن  تراـما  رـصق  هب  يور  و  دنتـشگ : ناور  وا  تلود  باـکر 

نیقیرفلا نیب  هدمآرد ، رـصق  درگادرگ  دوخ  رکـشل  اب  ملـسم  و  دندش ، نّصحتم  کشوک  رد  تشاد ، هک  نایرکـشل  نامزالم و  زا  یتعامج 
باهش نب  ریثک  لثم  هفوک  ياسؤر  ات  درک  مکح  دیسرتب و  دایز  نبا  دنریگب ، ار  رصق  هک  دیـسر  نادب  کیدزن  داد و  تسد  لادج  گنج و 
نایفوک يا  تفگ : ریثک  دندرک . فیوخت  ار  هفوک  لها  هدمآرب  کشوک  ماب  هب  یعبر ، نب  ثبش  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  ثعـشا و  دمحم  و 

هک يزور  دیشاب  تباث  دوخ  هبراحم  رب  نینچمه  رگا  هک  دروخیم ، دنگوس  ریما  دنـسریم و  ماش  مدهبمد  ماش  رکـشل  کنیا  امـش ! رب  ياو 
، مبای تسد 

ص:281  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
محر دوخ  لافطا  لایع و  رب  دیئاشخبب و  دوخ  رب  نامدرم  يا  منک . تبوقع  بیاغ ، ضوع  هب  ار  رضاح  مریگب و  راکهنگ  ياج  هب  ار  هانگیب 
مـسر دوخ  میدـق  تداع  رب  انب  و  دـش . یلوتـسم  ناشیا  ياهلد  رب  گرزب  یـساره  میظع و  یفوخ  دندونـش ، تاملک  نیا  هک  نایفوک  دـینک .

هب يور  و  دنتـشاگنا ، هدروخان  ار  نادنگوس  عاونا  هدرکان و  ار  نامیپ  دهع و  هتـشادان ، مرـش  وا  لوسر  ادـخ و  زا  و  دـندروآ ، شیپ  یئافویب 
سک هد  یتیاور  هب  سک و  یـس  ملـسم  اب  دـنتفرب و  همه  هک  دوب  هدرکن  بورغ  باتفآ  زونه  دنتـشاذگ . اهنت  ار  ملـسم  هدروآ ، دوخ  لزاـنم 
هتفر زین  تعامج  نآ  دـمآ ، نوریب  دجـسم  زا  هدرازگ  زامن  نوچ  دـمآرد و  دجـسم  هب  زامن  يادا  يارب  تشگزاب و  ملـسم  سپ  دوب . هدـنام 

هچ ار  ناتسود  مینیبیم ، هنیاعم  هک  تسا  تروص  هچ  نیا  منکیم و  هدهاشم  نم  هک  تسلاح  هچ  نیا  تفگ : دنامب و  ناریح  ملـسم  دندوب .
دنرود و هلحرم  رازه  هب  یتسار  شور  زا  نایفوک  هک  غیرد ! يا  دنتفاتـش ! یتّورمیب  ردغ و  هار  رد  یئافویب  مدق  هب  دنتفاترب و  هار  زا  هک  دش 

. روفن لولم و  يور  همه  هب  افو  رهم و  جهنم  كولس  زا 
دننکیم یئافویب  رخآ  ردنا  ودننکیم  یئامندوخ  لوا  ردنا 

نب دیعـس  هاگان  دور ، نوریب  هفوک  زا  هک  تین  نادب  دش  راوس  ملـسم  سپ ، دننکیم  یئانـشآ  نآ  ارچ  سپیگناگیب  رد  دـندلج  نینچ  نوچ 
هک دشاب  منک . تماقتـسا  یئاج  رد  ات  موریم ، نوریب  هفوک  زا  تفگ : يوریم ؟ اجک  هب  دّیـسلا  اهّیا  تفگ  دیـسر و  يو  هب  سیق  نب  فنحا 

اههار رـس  رب  نارادـهار  دـناهتفرگ و  ورف  ار  اههزاورد  همه  هک  راـهنیز  راـهنیز  تفگ  فنحا  نب  دیعـس  دـندنویپ . نم  هب  ناـیتعیب  زا  یعمج 
. دنبلطیم ار  وت  هتسشن ،

. دنریگ هانپ  رد  هک  مرب ، یئاج  ار  وت  ات  ایب  نم  هارمه  تفگ : منک ؟ هنوگچ  سپ  تفگ : ملسم 
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دیود نوریب  هنهرب  ياپ  ریثک  دمحم  مدروآ ، ار  لیقع  نب  ملسم  کنیا  هک  داد  زاوآ  ار  وا  ریثک و  دمحم  يارس  رد  رب  ات  دروایب  ار  ملسم  سپ 
. داهن لزنم  هب  يور  هک  تسا  تداعس  هچ  نیا  داد و  تسد  ارم  هک  دوب  تلود  هچ  نیا  تفگ  دیسوبب و  ار  ملسم  ياپ  تسد و 

تمدق ره  يادف  یمارگ  ناج  رازهتمغ  ناگتشک  تقو  رس  هب  داتف  رذگ 
هتـسیاش لزنم  رد  دروآرد و  هناخ  هب  ار  ملـسم  ریثک  دـمحم  سپ  تمرک  هیاس  رود  نم  رـس  زا  داـبمهیاس  مرک  زا  نم  رب  تدـق  رـس و  دـنکف 

، تسنآ ّحصا  دناشنب و 
ص:282  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ریثک دمحم  هناخ  رد  ملسم  هک  دیـسر  دایز  رـسپ  هب  ربخ  نیا  نازاّمغ  هطـساو  هب  درک و  ناهنپ  اجنآ  ار  يو  تشاد  ياهناخ  نیمز  ریز  رد  هک 
دنبایب رگا  دنیوجب و  وا  هناخ  رد  ار  ملسم  دنرایب و  هتفرگ  ار  شرسپ  ریثک و  دمحم  ات  داتـسرف  یعمج  اب  ار ، دلاخ  دوخ  رـسپ  دایز  نبا  تسا .

ردپ دزن  هدروآ ، تسدب  ار  شرـسپ  ار و  وا  تفوک ، ورف  ار  ریثک  نبا  يارـس ، رد  هاگان  کی  هب  دمایب و  دلاخ  دـنزاس ، رـضاح  هرامالا  راد  هب 
زاغآ داتفا . ریثک  نب  دمحم  رب  مشچ  نوچ  ار  دایز  رـسپ  اما  دـنتفاین . ناشن  ملـسم  زا  دـندرک  وج  تسج و  يارـس  نآ  رد  دـنچ  ره  داتـسرف و 
هرهز هچ  ار  وت  دنتسب ، نایفس  وبا  رب  متس ، هب  ار  وت  ردپ  مسانشیمه ، ار  وت  نم  دایز  رـسپ  يا  هک  دز  وا  رب  گناب  ریثک  دّمحم  درک ، تهافس 

دـمآیم و یمزر ، ياـن  هلاـن  یبرح و  سوک  زاوآ  هفوک  رهـش  هشوـگ  ره  زا  هک  دـندوب  نخـس  نیا  رد  ناـشیا  ینک ؟ تهافـس  نم  اـب  هکنآ 
بیرق دندش و  حالس  رد  همه  هتفرگ ، ار  شرسپ  ار و  وا  دایز  نبا  هک  دندونـش  نوچ  دندوب ، رایـسب  ریثک  دمحم  هلیبق  موق و  هک  دوب  نانچنآ 

ار شرسپ  ریثک و  دمحم  ات  دومرفب  دمآ ، گنت  دایز  رسپ  رب  رذگ  دش و  رای  ناشیا  اب  ماع  ياغوغ  دنداهن و  کشوک  هب  يور  سک  رازه  هد 
، دـندید تمالـس  هدـنز و  ار  ناشیا  نوچ  دناهتـشک  ار  ناشیا  رگم  هک  دوب  نآ  مدرم  لایخ  دـندومن و  مدرم  نادـب  دـندرب و  کشوک  ماـب  رب 

نوریب ریثک  دمحم  دهد . نیکشت  ار  مدرم  دراذگب و  اجنآ  ار  رسپ  دیآ و  نوریب  هک  دش  تزاجا  ار  ریثک  دمحم  دنتشادزاب و  گنج  زا  تسد 
یبا نب  راتخم  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  بش  هب  سپ  تفرگ ، ربخ  ملـسم  زا  هدـمآ ، شیوخ  لزنم  هب  دـینادرگزاب و  ار  دوخ  موق  دـمآ و 

ات رآ ، نوریب  کشوک  زا  ار  ترـسپ  ادرف  نید ! گرزب  يا  دنتفگ : و  دندمآ . يو  شیپ  هفوک ، نارتهم  زا  یعمج  بزاع و  نب  ءاقرو  هدیبع و 
يو قاّفتا  هب  میور و  نیسح  ماما  تمزالم  هب  هدرک  عمج  میظع  رکـشل  میدرگب و  برع  لئابق  رد  هتفر ، نوریب  هفوک  زا  میرادرب و  ار  ملـسم 
ماش زا  مدرم  رازه  هد  اب  لیفط  نب  رماع  هک  دوب ، دادماب  لوا  ار  اضق  دندرک ، قاّفتا  نیا  رب  میدنب . دهج  دـج و  نایم  رب  نانمـشد  برح  رمک 

دندیشوپ و حالس  همه  ات  دومرف  ار  دوخ  نامزالم  دیبلط و  ار  ریثک  دمحم  هتفای ، مامت  راهظتـسا  رکـشل  نادب  وا  تسویپ و  دایز  نبا  هب  هدمآ 
ریثک دمحم  نوچ  دنتفرگ و  دورف  ار  رـصق  درگادرگ  درم  رازه  لهچ  یـس  ماع ، ياغوغ  اب  هوا  موق  داهن و  هرامالا  راد  هب  يور  ریثک  دـمحم 

دایز رسپ  دمایب 
ص:283  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

؟ ار لیقع  نب  ملسم  ناج  ای  يرادیم  تسود  ار  دوخ  ناج  وت  وگب  هک  درک ، وا  هب  يور 
، تسا ریشمش  رازه  لهچ  یس  اب  کنیا  نم  ناج  درادهگن و  ادخ  ار  ملسم  ناج  یتفر ، ثیدح  نیا  رس  رب  زاب  دایز  رسپ  يا  هک  داد ، باوج 

نت زا  ترـس  ات  میوگب  یهدنزاب  نم  تسدب  ار  ملـسم  رگا  هک  دیزی ، ناج  هب  هک  درک  دای  دنگوس  دایز  نبا  دـناهتفرگ . ارف  ار  وت  یلاوح  هک 
وا شیپ  یتاود  دش و  لعفنم  دایز  نبا  ینک ، مک  نم  رـس  زا  یئوم  هک  دشاب  نآ  هرهز  اجک  ار  وت  هناجرم ! نب  ای  تفگ  ریثک  دمحم  دنرادرب ،
هک هفوک  نارتهم  درک و  دایز  رـسپ  دصق  دیـشکرب و  غیت  ریثک  نبا  تسکـش . هب  دمآ و  ریثک  دمحم  یناشیپ  رب  دنکفیب  تشادرب و  دوب  هداهن 

هلیح و هب  هک  سوساج  لقعم  درک  هاگن  دیکچیم ، يو  یناشیپ  زا  نوخ  دندرک و  نوریب  وا  تسد  زا  غیت  دنتخیوآ و  يو  رد  دندوب  رـضاح 
هک دز  راّدـغ  سکان  نآ  نایم  رب  دیـشکرب  ار  غیت  نآ  دزب و  تسد  هدرک  لیامح  یغیت  دوب و  هداتـسیا  اجنآ  درک ، مولعم  ار  ملـسم  لاح  رکم 

. درک مینود  شرت  رایخ  نوچ 
غیت وا  دندرک و  يو  دصق  نامزالم  نامالغ و  دیشکب ، ار  درم  نیا  تفگ  ار  نامالغ  تخیرگ و  هناخ  رد  تساخرب و  تخت  رـس  زا  دایز  نبا 
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دیهـش ار  وا  هتخیر  وا  رـس  رب  دندمآرد و  يو  درگادرگ  نامالغ  داتفیب و  دمآرب و  ناورداش  هب  شیاپ  رخآ  تخادـنیب ، ار  سک  هد  ات  دزیم 
یف ار  وا  دمآیم  شیپ  هک  ره  داهن ، کشوک  رد  هب  يور  ناویرغ  ناّرغ و  هدیـشک ، ریـشمش  اب  دید  نانچنآ  هک  ریثک  دمحم  رـسپ  و  دندرک .

نیرفآ دـیدیم  ار  نآ  نمـشد  تسود و  زا  هک  ره  هک  دومن ، يدربتـسد  تعاجـش  يدرمیاـپ  هب  هّصقلا ، داتـسرفیم . مدـع  هصرع  هب  لاـحلا 
. درکیم

زا یمالغ  هگان  دوب . هدروآرد  ياپ  زا  ار  رادرـس  تسیب  دیـسر ، کشوک  ردـب  ات  دای و  درادـن  نینچ  يدربتـسدداهن  دربتـسد  مسر  ناهج  اـت 
ضباق هب  ناج  تعیدو  هداتفارد ، ياـپ  زا  ناوجون  نآ  دـمآ و  نوریب  شاهنیـس  زا  نانـس  رـس  هک  دز  وا  تشپ  رب  ياهزین  هدـمآرد ، يو  بقع 

دندرک و هلمح  ریثک  دمحم  موق  رب  هدمآ ، نوریب  دندوب  نورد  رد  هکی  رکشل  دمآ و  رب  رصق  نورد  زا  شورخ  هیلع » هّللا  ۀمحر  . » داد حاورا 
. دنتخیوآ مهرد  هدمآزاب  اهنآ  هلمح  شیپ  ناشیا 

شورخ دمآرب  یگنج  نادرم  زشوج  هب  دمآرد  اجیه  يایرد  وچ 
هایس  دش  اوه  خرس و  تشگ  نیمزهاپس  درگ  ناریلد و  نوخ  ز 

ص:284  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رسپ ریثک و  دمحم  يارب  ناشیا  گنج  هک  دومرف  دایز  نبا  دندنامیم . هریخ  ناشیا  برح  رد  ماش  رکشل  دندیـشوکیم و  راوریلد  هفوک  موق 

ادج نت  زا  ار  رـس  ود  ره  نآ  سپ  دننک . رازراک  كرت  هدش  هتـسکشلد  ات  دننکفا . ناشیا  نایم  رد  هدرک  ادـج  نت  زا  ار  ود  ره  رـس  تسوا ،
راتخم سپ  دوب ، هدنامن  يراّید  ناشیا  زا  دمآ  رد  بش  نوچ  و  دندیمر ، رد  دندیدب ، اهرـس  نآ  نایفوک  نوچ  دـندنکفا و  هکرعم  رد  هدرک ،
یعازخ درص  نب  نامیلس  تفرگ و  شیپ  دعس  ینب  هلیبق  هار  دوخ  مامعا  ینب  زا  یموق  هب  هتسشن  بسا  رب  تفر ، نوریب  تسد  زا  راک  هک  دید 

ربخ ملسم  نوچ  اما  دوب ، رایسب  تیب  لها  هعیـش  هلحم  نآ  هک  درب ، یـضاق  حیرـش  هلحم  هب  هانپ  بزاع  نب  ءاقرو  تفر ، دیز  ینب  هّلحم  هب  زین 
هزاورد هار  دـش و  راوس  هدـمآ ، نوریب  ناشیا  هناـخ  زا  بضغ  هب  هتـشگ ، نوزحم  لولم و  تیاـغ  هب  دونـش  شرـسپ  ریثک و  دـمحم  تداـهش 

هاگان دوب  لیفط  نب  مکحم  ناشیا  رالاسهپس  دندوب و  راوس  رازه  ود  ناشیا  داتفا و  دایز  رسپ  هیالط  نایم  رد  هگان  دور . نوریب  هک  دیبلطیم ،
نآ مورزاب ، دوخ  موق  نایم  هب  هک  مهاوخیم  هرازف  هلیبق  زا  برع  زا  مايدرم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک  دیـسرپ  يو  زا  یکی  دندیدب  ار  ملـسم 

هداتسیا درم  رازه  ود  اب  دایز  نبا  رسپ  دلاخ  هک  دید  دیسر ، عیبرلا  راد  هب  نوچ  تشگزاب و  ملسم  تست ، هار  هن  نیا  هک  درگزاب  تفگ  سک 
. تشگرب زین  فرط  نآ  زا  تسا 

حبـص تقو  نآ  رد  داهن ، نارگ  دورد  رازاب  هب  يور  تشذگب و  راوریلد  دیدب ، اجنآ  درم  رازه  ود  اب  ار  یماش  مزاح  دیـسر . هسانک  هب  نوچ 
یتمیق غیت  هدیـشوپ و  هعارد  هتفرگ و  تسد  رد  هزین  هتـسشن و  یبکرم  رب  دـید ، هب  ار  ملـسم  هسانک  سراح  هدـش ، نشور  اوه  دوب و  هدـیمد 

. رهاب حیال و  وا  يراوس  زا  تبالص  تکوش و  تراما  رهاظ و  وزا  توطس ، تعاجش و  راثآ  هدرک ، لیامح 
دنامیمزاب وا  نتفر  زا  داب  هکدناریم  داب  قرب و  وچمه  يراوس 

یف لیقع  نب  ملـسم  ّالا  تسین . راوس  نیا  هک  دـمآ ، لد  رد  ار  سراح  ناـشورخ  اـیرد  نوچ  هنیک  داـب  زناـشوج  دادـیب  شتآ  زا  گـید  وچ 
هب يور  تفریم و  نارگدورد  رازاب  هب  هک  مدـید ، ار  ملـسم  نم  ریما  يا  تفگ ، ار  بجاح  ناـمعن  دـمآ و  داـیز  رـسپ  يارـس  رد  هب  لاـحلا 

هگان دش  ناور  بناج  نادب  راوس  هاجنپ  اب  نامعن  دوب  هداهن  هرصب  هزاورد 
ص:285  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

عراش رب  بسا  دز  بسا  رب  گناب  دـمآ و  دورف  بسا  زا  لاحلا  یف  دـنیآیم  وا  بقع  زا  هک  دـید  ناراوس  یعمج  تسیرگن ، سپزاـب  ملـسم 
ملـسم دوب  هتـسب  شیپ  دوخ  هچوک  نآ  دوریم ، نوریب  هار  اجنآ  زا  هک  دربیم  نامگ  داـهن و  هلحم  هب  يور  ملـسم  هاـگان  دـش ، ناور  رازاـب 

، تفریم تفرگرب و  بسا  یپ  نامعن  نوچ  اما  تسشنب ، ياهشوگ  رد  دمآرد و  دجسم  نادب  دید . یناریو  دجـسم  تفر  نورد  هچوک  نادب 
دایز رـسپ  شیپ  تشگزاب و  هتفرگ  ار  بسا  هدنام ، ورف  هریخ  بجاح  دوبن ، ادـیپ  رثا ، چـیه  راوس  زا  تفایزاب و  ار  بسا  ناجاّلح  هلحم  هب  ات 
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رـس ای  ملـسم  ربخ  هک  ره  هک  دندز ، يدانم  اههلحم  رد  دندرک و  طوبـضم  ار  اههزاورد  ات  دومرف  هب  دایز  نبا  دومنزاب . لاح  تروص  هدـمآ ،
نآ رد  ملـسم  دـنداهن و  يوج  تسج و  هار  رد  مدـق  دـنداتفا و  يو  يوپاکت  رد  مدرم  منادرگ ، رگناوت  ایند  لاـم  زا  ار  وا  درواـیب ، ار  ملـسم 
يا تفگیم  دوخ  اب  و  دوریم ؟ اجک  هک  تسنادیمن  داـهن و  نوریب  دجـسم  زا  مدـق  دـمآرد  بش  اـت  دوب ، هنـشت  هنـسرگ و  هناریو  دجـسم 

هک یمدمه  هن  مراذگب و  لد  مغ  ینامز  وا  اب  هک  یمرحم  هن  رانک ، رب  نیـسح  ماما  نامزالم  نایم  زا  مراتفرگ و  نانمـشد  نایم  رد  هک  غیرد !
يادزمغ ماغیپ  هک  يرای  هن  دناسر ، نیسح  ماما  هب  نم  زیمآدرد  كانزوس  همان  هک  مراد  یکیپ  هن  مرآ ، نایم  رد  وا  اب  هنیرید  مغ  هنیس و  زار 

. دنادرگ ضورعم  ترضح  نآ  هانپ  تیالو  هاگراب  هب  نم  زیگناتنحم 
درب راید  نادب  یمالس  هک  یمرحم  هندرب  رای  دزن  هب  یمایپ  هک  يدصاق  هن 

ردـب هاـگان  تفریم ، هلحم  نآ  رد  ناریح  هتـشگرس و  ملـسم  درب  رایرهـش  هب  یبیرغ  ياهصق ز  هکتسین  يراـی  بیرغ و  رهـش  هب  میاهداـتف 
، دوب هعوط »  » نز نآ  مان  دنارذگیم و  نابز  رب  یهلا  رکذ  هملک  دنادرگیم و  تسد  رد  یحیبست  هتـسشن  اجنآ  دـید ، ینزریپ  دیـسر  یئارس 

لد هتخوس  تیاغ  هب  نم  هک  درادهاگن . تمایق  یگنشت  زا  ار  وت  یلاعت  قح  ات  یهد ؟ یبآ  تبرش  ارم  هک  یناوت  چیه  هّللا  ۀما  ای  تفگ  ملسم 
بآ ملسم  دروایب و  هتخاس  کنخ  بآ  ياهزوک  تفر و  هب  لاحلا  یف  مناوتن و  ارچ  هک  داد ، باوج  تبغر  عوط و  هب  هعوط  مرگج ، هنـشت  و 

تـسد رد  هک  ادابم  دنیوجیم ، ار  وا  سک  رازه  نیدنچ  هک  درک  هشیدـنا  رگید  هدوب و  هدـنام  هتفوک و  هک  تسـشن ، هب  اجنامه  دـیماشایب و 
ياهدوبیم نیا  زا  شیپ  هک  یقاثو  هب  زیخرب و  بوشآرپ ، تسا  يرهش  تفگ  نزریپ  تسشن ، هب  ملسم  نوچ  اما  ددرگ ، راتفرگ  یسک 

ص:286  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. دوشیم نم  تمهت  بجوم  تقو  نیا  رد  اجنیا  وت  نتسشن  هک  ورزاب ،

هن یئاج  هن  مراد و  یلزنم  هن  هداتفا ، رود  دوخ  راید  راـی و  زا  هدزتبرغ  فرـش و  تّزع و  نادـناخ  زا  مايدرم  نم  رداـم ! يا  تفگ : ملـسم 
. يرآ یئارس . هن  ياهعقب ،

ینت یناج و  هتسخ  درد  لزنم  ردینطو  مراد  هتخاس  الب  يوک  رد 
قح هک  تسا  نانچ  دـیما  یهد ، ياج  دوخ  هناـخ  رد  ارم  رگا  ینم  وچ  ملاـع  هب  تسین  ياهدز  تنحممرگنیم  رد  شیوخ  راـک  هب  دـنچ  ره 

ناگدزتنحم زا  تفگ : ملـسم  ياهلیبق ؟ مادـک  زا  يراد و  مان  هچ  وت  تفگ : هعوط  دـهد . ياـج  تشهب  هضور  رد  ار  وت  یلاـعت  هناـحبس و 
ملیقع نب  ملسم  نم  هک  دومرف ، راهظا  ترورـض  هب  ملـسم  دینارذگ و  دح  زا  هغلابم  هعوط  یـسرپیم ، هچ  هدیـشک  افج  نابیرغ  هدیدمتس و 

نیا رد  الاح  دـندرب و  نوریب  تمالـس  هب  ناج  دوخ  دنتـشاذگ و  الب  هطرو  رد  ارم  دـندرک و  یئافویب  نم  اب  نایفوک  نیـسح ، ماما  ّمع  رـسپ 
اجک هب  نامدرم  نیا  اب  وا  لاح  هک  منادـن  و  متـسین . لفاغ  نیـسح  ماما  دای  زا  نامز  کی  همه  نیا  اب  هداهن و  كاله  رب  لد  ماهداـتفا و  هّلحم 

یلزنم هدروآرد ، دوخ  هناـخ  هب  ار  وا  لاـحلا  یف  داـتفا و  يو  ياـپ  تسد و  رب  تسا  لـیقع  نب  ملـسم  وا  هک  تسناد  نوـچ  هعوـط  دـماجنا ؟
رب یهلا  رکـش  فیاظو  یهانتمان ، تجهب  اب  دـینادرگ و  رـضاح  تشاد  هچنآ  تابورـشم  تاموعطم و  زا  و  تخاس . اـّیهم  يو  تهج  هزیکاـپ 

. دومنیم ادا  لاقم  نیا  نومضم  زاین  نابز  هب  دیناسریم و  میدقت  هب  يو ، ياقل  هدهاشم 
ام رّقحم  هبلک  نیرب  تشهب  دش  هکام  رد  زا  دمآرد  تمحر  هتشرف  رگم 

رب رس  هدرک ، اضق  ار  هتشذگ  ياهزامن  دیـشون و  هب  یماعط  ملـسم  ام  رظنم  عمـش  ز  دزورف ، رون  غارچبشما  نایـسدق  شاّرف  هک  تسا  رّرقم 
تفریم و نورد  هناخ  نآ  رد  هک  دـید  ار  ردام  دـمآرد ، هناخ  هب  نزریپ  نآ  رـسپ  تشذـگب ، بش  زا  یـساپ  نوچ  اّما  داهن . شیاـسآ  نیلاـب 

ریخ ینکیم ، رایـسب  دّدرت  هناخ  نیا  رد  وت  تسا و  بیجع  یلاح  بشما  ار  وت  ردام ، يا  تفگ : دیدنخیم ، تسیرگیم و  دمآیم و  نوریب 
. داد دیابیم  عالطا  هّیضق  نیا  رب  ارم  هّتبلا  هک  دومن  ماربإ  رسپ  شاب . لوغشم  دوخ  هب  وت  تسا ، ریخ  يرآ  تفگ : ردام  تسا ؟

دنگوس رسپ  یئوگن ، یسک  اب  ار  نیا  هک  يروخدنگوس  هکنآ  طرش  هب  وت  اب  میوگب  تفگ : ردام 
ص:287  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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هناخ نیا  رد  ار  وا  هدروآ و  هانپ  ام  هب  هک  تسا  لیقع  نب  ملـسم  رـسپ  يا  تفگ : رداـم  دـیوگن . سک  اـب  ار  ّرـس  نیا  هک  درک  لوبق  دروخ و 
دش و شوماخ  رـسپ  مرادیم ، عمط  لیزج  باوث  یلاع  يادخ  زا  نادب  مروآیم و  ياج  هب  وا  تمزالم  مزاول  تمدخ و  مسارم  ماهدـناشن و 

دوخ دالوا  یلاها و  قارف  و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  نارجه  زا  دش و  رادیب  دید  هتفـشآ  باوخ  هاگان  دوب ، هتفخ  ملـسم  تفر و  باوخ  رد 
. دیبلطیم ددم  راگزور  تنحم  دوخ و  راب  راک و  رب  هیرگ ، بآ  هب  هدید  مغ  هدید  زا  دمآرد و  هیرگ  هب  هدرک  دای 

میرگ نتشیوخ  رات  ياهبش  تنحم  زا  عمش  وچمیرگ  نتشیوخ  راگزور  رب  ات  کشا  يا  ایب 
رد هب  يور  نزریپ  رسپ  دش ، نشور  زور  نوچ  اّما  میرگ  نتـشیوخ  راز  لاح  رب  دوخ  هک  رتهب  نامههیرگ  نم  لاح  رب  دنک  ات  ینابرهم  مرادن 

ریما هک  نک  يدانم  و  يآرب ، هفوک  تاـّلحم  درگ  هک  تفگیم  ار  ریمن  نب  نیـصح  داـیز ، نبا  هک  دیـسر  یتقو  رد  و  داـهن . داـیز  نبا  هناـخ 
دبای و نارتقا  تباجا  هب  نم ، دزن  هب  سک  نآ  تاجاح  تادارم و  مهد و  وا  هب  مهرد  رازه  درآ ، نم  دزن  هب  ملسم  ربخ  هک  ره  هک  دیوگیم :
مرد و هدعو  نزریپ  رـسپ ، نوچ  دـنناسر ، لتق  هب  ار  هناخ  بحاص  دـننک و  تراغ  ار  هناخ  نآ  دـنبایب ، وا  هناخ  رد  دزاس و  ناهنپ  یـسک  رگا 

نبا دومنزاب و  لاح  یمامت  هتفر ، داز  رسپ  کیدزن  ثعشا  نبا  درک و  ریرقت  ثعـشا  دّمحم  اب  هعقاو  تروص  دیود و  شیپ  دونـش ، لتق  دیعو 
يارس نآ  وا  هک  هد ، ثعـشأ  دّمحم  هب  نم ، ّصاخ  ناگنهرـس  زا  نت  دصیـس  هک  تفگ : ار  یموزخم  ثراح  نب  ورمع  هدش  لد  شوخ  دایز 

ماب رد و  راب  کی  هب  دنداهن و  هعوط  يارس  هب  يور  ناراوس  نآ  اب  هدش  راوس  ثعشأ  دّمحم  دنروایب . هتفرگ  ار  ملسم  دنورب و  ات  دنادیم  ار 
هب هک  تسناد  دیسر ، يو  شوگ  هب  نابسا  مس  زاوآ  هک  هتسشن ، زامن  ياج  رب  دوب و  هدرازگ  دادماب  زامن  ملسم  اّما  دنتفرگ . ورف  ار  هناخ  نآ 
يو هب  يور  راب ، کی  هب  هورگ  نآ  دـمآ . نوریب  هناخ  زا  هدیـشک ، ریـشمش  درک و  تسار  دوخ  رب  حالـس  تساـخرب و  دـناهدمآ ، يو  بلط 

. دندرب دایز  رـسپ  شیپ  هب  ار  ربخ  نیا  دنکفیب و  ار  سک  دنچ  هلمح  نآ  رد  درک و  هلمح  موق  نآ  رب  كانمـشخ  ریـش  نوچ  ملـسم  دنداهن و 
هب يو 

ص:288  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
وت هک  تسا  فعض  زجع و  هچ  نیا  يرآ ، نم  شیپ  هتفرگ  ار  صخـش  کی  ات  ماهداتـسرف  سک  دصیـس  اب  ارت  هک : داد  ماغیپ  ثعـشا  دّمحم 

نتفرگ هب  ارم  هک  تسنآ  رّوصت  ار  وت  هک  داتـسرف  باوج  ثعـشا  نبا  تسین . شیب  سک  کی  رخآ  تسا  ریلد  يدرم  هچ  رگا  ملـسم  يراد ؟
نوخ ماقتنا  ماسح  هب  هک  تسیروالد  نیا  ياهدرک . ناور  نامد  ربب  نایژ و  ریـش  گنج  هب  ارم  هک  هّللا  و  ياهداتـسرف ؟ یهالوج  اـی  یجـالح 

. دزیمآیمرب ناریلد  زغم  اب  ار  هکرعم  كاخ  رجنخ  برض  هب  هک  تسا  يردفص  دزیریم و  كاله  كاخ  رب  نازرابم 
زج هک  ناسر  نم  کیدزن  هب  هد ، ناما  ار  وا  هک  داتسرف ، ربخ  هّللا  دیبع  غیت  قرب  زا  دزیگنا  شتآ  بآ  زغیم  دنت  نوچ  مشخ  زا  دشوج  رب  وچ 

هکلهم رد  ار  دوخ  ملسم  يا  هک  درک ، باطخ  ملسم  اب  دیسر . ثعشا  نبا  هب  ملسم  ماما  ثیدح  نوچ  تفای و  ناوتن  تسد  ملـسم  رب  ناما  هب 
لوق نوچ  تسین ، جایتحا  امش  ناما  هب  ارم  تفگ : ملسم  تسا . هداد  ناما  ار  وت  ریما  هک  يآ ، نم  دزن  هب  رادزاب و  ریشمش  زا  تسد  نکفیم و 

. دیاین افو  نایفوک  زا  دیاشن و  دامتعا  ار  امش 
لوتقم حورجم و  ار  سک  دنچ  درک و  هلمح  ناشیا  رب  رگید  راب  تفگب و  نیا  افج  زا  ریغ  هب  دـیاین  یفوک  زافو  یفوک ، چـیه  زا  نم  مدـیدن 

گنس هب  ار  وا  نینزان  نت  دنتفرگ و  نتخادنا  ملسم  بناج  هب  گنـس  دندمآرب و  اهماب  هب  هدش  هدایپ  یـضعب  دندنامرد و  نایرکـشل  تخاس ،
كاله تبرـش  و  ندیـشوک ، ادعا  عفد  رد  هنادرم  هک  شاب ، هدامآ  ار  گرم  سفن ، يا  تفگیم : دوخ  اب  وا  و  دندینادرگ . حورجم  هتفوک و 

. يدبأ تسا  یتداعس  يدیواج و  تسا  یتلود  ندیشوپ ، تداهش  تعلخ  و  ندیشون ،
رب تخادنیب ، یگنس  ياهدازمارح  هاگان  دنرب  نادیم  نیز  هتشک  ار  ام  هک  دشاب  یمد  شوختسور  خرس  ملاع  ود  ره  رد  وا  هار  دیهـش  نوچ 

. دیود شکرابم  يور  رب  نوخ  دمآ و  ملسم  یناشیپ 
يراد ربخ  هّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ  درک و  هّکم  بناج  هب  يور  سپ  دولآنوخ  نینچ  مرب  اـجک  هراـسخردولاپ  خر  رب  هدـید  مرگج ز  نوخ 

. مرادن كاب  اهنیا  زا  قح ، هار  رد  نم  اما  دوریم ؟ هچ  تّمع  رسپ  اب  هک 
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لد يا  ناناج  نیتسآ  نم و  تسدلد  يا  ناراب  وچ  نم  هب  دیآ  گنس  رگ  ص:289   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دمآ و شکرابم  نادند  بل و  رب  دندنکفیب و  رگید  گنـس  هگان  لد  يا  ناج  منک ، لد  راک  ورـس  رد  ایلد  يا  نادـیم ، مرب ز  رـسب  يوگ  ای 

: دش يراج  شلاح  نابز  هب  ینعم  نیا  تشگ و  هدولآنوخ  هب  شکاپ  نماد  دیود . ورف  شفیرش  نساحم  هب  نوخ 
تسا نم  كاپ  نماد  لیلد  لد  لها  شیپتسا  نم  كاچ  نماد  رب  لد  نوخ  زک  ناشن  ره 

تشپ دوب ، هتفای  هک  مخز  يرایسب  زا  ملسم  سپ  تسا  نم  كاخ  اهگنس  نیا  و  نم ، مقشع  هتـشکنایفوک  روج  گنـس  ریز  هدوسرف  منت  دش 
ار وا  يالاب  بل  دمآ و  دورف  ریشمش  درک ، ملسم  قرف  هلاوح  يریـشمش  هدمآ  نوریب  ارـس  زا  سکان  نآ  داهنزاب و  نارمح  نب  ریکب  راوید  هب 

ایادخ راب  تفگیم  دروآ و  راوید  نآ  رب  تشپ  زاب  تخادنا و  رود  مدق  هد  ار  شرـس  دـنار و  ریکب  رب  یغیت  یمرک  نامه  رد  ملـسم  دـیربب .
بآ ار  وا  هک  تشادن  نآ  يارای  سک  چـیه  دندونـشیم و  نخـس  نآ  دـندوب و  هداتـسیا  هراظن  هب  نایفوک  تسوزرآ . بآ  تبرـش  کی  ارم 

هب دش ، نوخرپ  داهن  بل  رب  ار  حدق  نآ  ملـسم  نوچ  داد ، يو  تسدب  هدرک  بآرپ  هنیگ ، بآ  زا  یحدق  دمآ و  نوریب  ینز  ریپ  رخآ  دـهد ،
رد شکرابم  ياهنادـند  داـهن ، بل  رب  حدـق  هک  موس  راـب  تخیرب ، زین  ار  نآ  تشگ  نوخرپ  هراـب  رگید  داد  وا  هب  هدرک  بآرپ  زاـب  تخیر .

تـشپ رب  ياهزین  دمآرد و  ملـسم  بقع  زا  یکی  سپ  داتفا . تمایق  هب  نم  ندروخ  بآ  تفگ  داهنب و  تسد  ار ز  حدق  ملـسم  تخیرب . حدق 
رد لحم  نآ  رد  وا  دـندرب . دایز  رـسپ  شیپ  دـنتفرگب و  ار  وا  هدـمآرد  بناوج  فارطا و  زا  نامدرم  و  داـتفارد ، يور  رب  ملـسم  هک  دز ، يو 
هن مالس  نیا  رد  هک  اریز  تفگ : يدرکن ؟ مالـس  ریما  رب  ارچ  دنتفگ : درکن ، مالـس  دندروآرد  ار  ملـسم  نوچ  دوب . هتـسشن  تراما  کشوک 

«1 . » منکیم هدهاشم  یبقع  تمالس  هن  منیبیم و  ایند  تمالس 
نیا يدمآ و  نوریب  نامز  ماما  رب  ارچ  تفگ : دروآ و  رب  رس  هاگنآ  دوب . هتخادنا  شیپ  رد  رس  یتدم  دایز  رسپ  دندروایب ، ار  ملـسم  نوچ  اما 

ماما تفگ : ملسم  یتخیگنا ؟ هنتف  همه 
______________________________

. يریما وکین  هچ  تسا و  نیسح  نم  ریما  دندومرف : هک  تسا  هدمآ  یلقن  رد  (- 1)
ص:290  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دنتشاذگن تواقش  لها  اّما  متسج ، قح  ياضر  نآ  رد  مدرک  هچنآ  مدمآ و  رهش  نیا  هب  وا  نامرف  هب  نم  و  تسا . یلع  نب  نیسح  ماما  نامز 
هلیبق زا  هک  ياـمرف  هب  ار  یـسک  نآ  زا  شیپ  درک . یهاوخ  رما  نم  نتـشک  هب  هک  منادیم  نیقی  هناـجرملا  نب  اـی  دـسر ، ّقحتـسم  هب  ّقح  هک 

تبرق و رب  انب  دعس  رـسپ  يا  تفگ : هداتـسیا  دید ، ار  دعـس  رمع  تسیرگنزاب  سپ  دونـشب ، مراد  هک  یتّیـصو  دیآ و  نم  دزن  ات  دشاب  شیرق 
ماو مرد  دصتفه  رهش  نیا  رد  هک  تسنآ : لّوا  تیصو  ینک : لوبق  ارم  ياهتّیصو  هکنآ  سمتلم  منکیم . ّتیـصو  هس  تست  اب  ارم  هک  تبارق 

، ینک ادأ  نم  ماو  یشورف و  هب  نم  بسا  اب  يرادرب و  ار  نآ  مراد  رب  رد  هک  یحالـس  یناتـسب و  وا  زا  دراد  بجاح  نامعن  نم  بسا  مراد و 
. دـنهدزاب ار  وت  نید  وت  لام  زا  هک  دـش  دـهاوخن  عنام  سکچـیه  تست و  نآ  زا  حالـس  بسا و  تفگ : داـیز  رـسپ  درک و  لوبق  دعـس  رمع 

یّلحم رد  یهاوخ و  رد  دایز  رسپ  زا  ارم  نت  داتسرف  دنهاوخ ، ماش  هب  ارم  رس  هک  منادیم  دننک  دیهـش  ارم  نوچ  هک  تسا : نآ  مّود  ّتیـصو 
سپس نکب . وگ  دنهاوخ  وت  دسج  اب  هچ  ره  میشاب  هتشک  ار  وت  نوچ  تفگ  دینـش  هب  نخـس  نیا  هک  دایز  رـسپ  ینک . نفد  یناد  بسانم  هک 

دـندرک و یئافویب  نایفوک  هک  ینک  رکذ  اجنآ  رد  یـسیون و  ياهمان  مالـسلا » هیلع   » یلع نب  نیـسح  هب  هک  تسا : نآ  موس  ّتیـصو  تفگ 
. یباین بیرف  مدرم  نیا  لوق  هب  و  یئاین ، هفوک  هب  ات  راهنیز  دش . هتشک  تّمع  رسپ 

، تسا نآ  یتیاور  و  مینیشن . هن  شوماخ  ددرگ  تفالخ  رما  ضّرعتم  رگا  مینکن و  وا  دصق  زین  ام  دنکن  ام  دصق  نیسح  رگا  تفگ  دایز  رـسپ 
بجوم نآ  ندونـش  نتفگ و  هک  هتـشذگ  ملـسم  داـیز و  رـسپ  ناـیم  رگید  نانخـس  میبلطن و  ار  يو  اـم  دـبلطن  ار  اـم  نیـسح  رگا  تفگ  هک 

. تسلالم
نارمح نب  ریکب  رـسپ  دنک . ادج  نت  زا  شرـس  درب و  کشوک  ماب  رب  ار  ملـسم  هک  تسیک  نم  سلجم  لها  زا  هک  داد  زاوآ  دایز  نبا  هّصقلا 
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ملـسم دروآرب و  کـشوک  ماـب  يـالاب  هب  ار  وا  تفرگ و  ملـسم  تسد  سپ  هتـشک ، ارم  ردـپ  زورما  هک  تسا ، نم  راـک  نیا  ریما  اـی  تـفگ :
: تفگ یکز  داتسرفیم . دورد  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » یفطصم ترضح  رب  تفریم  هکنادنچ 

، دنتشاذگ ورف  مدمایب  نوچ  دندناوخب و  ارم  هک  یتسارب ، ام  موق  نایم  ام و  نایم  نک  مکح  يادخ  راب  قحلاب » انموق  نیب  اننیب و  مکحا  مهّللا  »
نب ای  کیلع  مالسلا  تفگ : درک و  هّکم  بناج  هب  يور  دیسر  ماب  يالاب  هب  نوچ  سپ  دنتشادنپ  وگغورد  ار  ام  میتفگ  نخس  یتسار  هب  ام  و 

ص:291  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. تسا نیا  یسراف  هب  شاهمجرت  هک  دومرف ، دنچ  یتیب  و  يراد ؟ ربخ  چیه  لیقع  نب  ملسم  لاح  زا  ایآ  هّللا  لوسر 

نک رذگ  ادخ  مرح  يوسيرای  يور  ابص ز  داب  يا 
نک رصتخم  ثیدح  نیشنبینیب  وچ  ار  نیسح  هدازهش 

نک ربخ  ار  لوسر  دنزرفيدید  هب  نایفوک  هک ز  دب  ره 
نک رگد  هراچ  وت  هتشک ، دششکمتس  ملسم  هک  يوگ  رب 

تنحم هدـید  رگید  راب  کی  هب  هک  دوب ، نآ  نم  يوزرآ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ ، سپ  نک  رذـح  نایماش  هنتف  زویفوک  لوق  هب  وشم  رورغم 
. داتفا تمایق  هب  رادید  هدعو  دادن و  ناما  رمع ، و  مزاس . نشور  تکرابم  رادید  هب  ار  دوخ  هدید 

ماب زا  ملـسم  هک : هدروآ  دوخ  هّمئألا  رون  لتقم  رد  یمزراوخ  ملگ  رد  وت  يافو  مخت  كاـخ و  هب  متفرملد  رد  وت  ياـقل  ياوه  مداد و  ناـج 
هک دومرف ، ادأ  دنچ  یتیب  درک و  ناشیا  هب  يور  دندرکیم  يو  هراظن  دندوب و  هداتـسیا  هفوک  لها  زا  دید  رایـسب  مدرم  تسیرگن ، ورف  رـصق 

. تسا نیا  نآ  همجرت 
دیرب نادکاخ  يوس  هب  ارم  نت  يرابدینک  ادج  نم  نت  رس ز  وچ  نایفوک  يا 
دیرب ناوراک  نآ  يوس  ارم  نهاریپدوش  ناور  هّکم  بناج  هب  ناوراک  نوچ 

دیرب ناشن  نوخرپ  هماج  نیسح  دزنراگدای  رهب  ادخ  يارب  زک  دیئوگ 
دیرب نابز  رب  نم  نتشک  دای  هک  مد  نآدینک  نم  نامیتی  مشچ  بآ  رب  یمحر 

تفگ دروآرب و  اعد  هب  تسد  درک ، مامت  نخس  ملسم  نوچ  دیرب و  ناکلفط  نآ  يوس  یتّیحت  نم  زادننک  بلط  نم  ربخ  نم  ناکلفط  نوچ 
غیت هک  تساوخ  نارمح  نب  ریکب  رسپ  هداتسیاب ، لتق  دّصرتم  تفگ و  هب  هملک  هگنآ  ار ، نانمشد  راذگورف  ار و  ناتسود  هد ، ترـصن  ایادخ 

ای هک  داد  باوج  دش ؟ هچ  ار  وت  هک  درک  لاؤس  دیبلط و  ار  وا  دندرب  دایز  رسپ  هب  ربخ  دنام  ورف  ناریح  دش و  کشخ  شتسد  دنارب  ملسم  رب 
. دیزگیم نادند  هب  دوخ  تشگنا  دمآرب و  نم  ربارب  رد  هک  بیهم  مدید  ار  يدرم  ریما ،

نانچ صخش  نآ  زا  نم  دوب و  هتفرگ  نادند  هب  ار  دوخ  بل  هک  تسا ، نآ  یتیاور  و 
ص:292  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، یتساوخ دوخ  تداع  فالخ  هب  نوچ  تفگ  درک و  یمّـسبت  دایز  نبا  مدوب . هدیـسرتن  ناـنچ  سک  چـیه  زا  دوخ  رمع  همه  هب  هک  مدیـسرت 
ترـضح تروص  دیـسر ، ماب  يالاب  هب  نوچ  داتـسرف . ار  رگید  یکی  هدـمآرد ، ترظن  هب  یلاـیخ  هتفاـی ، ـالیتسا  وت  رب  تشهد  درک ، يراـک 

ار ملسم  دمایب و  داتسرف و  ار  یماش  يدرم  دیکرتب و  شاهرهز  تسا . هداتسیا  اجنآ  هک  دمآرد ، يو  رظن  هب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » یفطـصم
ریز هب  کشوک  ماـب  زا  شنت  و  درب ، داـیز  رـسپ  کـیدزن  شرـس  دـیناسر و  لـتق  هب  ار  وا  ریکب  رـسپ  هک  تسا  نآ  ّحـصا  لوق  درک و  دـیهش 

. تخادنا
دمآرب اربَغ  هصرع  زا  شورخدمآرب  الاب  ملاع  زا  ناغف 

دمآرب ارضخ  هّبق  ماب  هبتساخرب  قافآ  تحاس  رابغ 
دمآرب ایرد  زا  جوم  ياج  هبمغ  زک  راب  شتآ  ياهمد  اسب 
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دمآرب ارهز  دقرم  زا  ویرغدرک  یضترم  ناج  هک  يراز  نآ  زا 
راد زا  ناباّصق  رازاب  رد  ار  یناه  دـسج  ملـسم و  نت  ات  دومرف ، هب  دایز  رـسپ  هگنآ  دـمآرب  اغوغ  ءاـیبنا  حور  ص)ز   ) دّـمحم لآ  متاـم  رهب  ز 

هدرک هعلاـطم  ار  وا  هماـن  دـیزی  درک ، مـالعا  دوب  هدومن  يور  هک  لاوحا  یه  اـمک  زا  تفگ : قشمد و  هب  ار  ناـشیا  ياهرـس  و  دـنتخیوآرد .
ضوع ياهدیدنسپ و  نم  کیدزن  هب  وت  هک ، تشون  دایز  نبا  بوتکم  باوج  رد  دنتخیوایب و  قشمد  ياههزاورد  زا  ار  اهرـس  نآ  ات  دومرف ،

هک دیاب  دراد . قارع  تمیزع  یلع  نب  نیسح  هک  مونـشیم  نانچ  و  تسا . نسحتـسم  ّیـضرم و  هتفای ، رودص  وت  زا  هچ  ره  يرادن و  لدب  و 
. مالّسلا یناسر و  لتق  هب  تسا  رّوصتم  يداسف  رودص  يو  زا  هک  ار  هک  ره  ینادرگ و  طوبضم  ار  اههار  ینک و  طایتحا  کین 

ود ار  ملسم  هک  دنتفگ ، ار  دایز  رـسپ  نازاّمغ  زا  یـضعب  هک  دیوگ  يوار  اما  دیدرگ . مّرخ  لد و  شوخ  دیـسر  دایز  رـسپ  هب  همان  نیا  نوچ 
. درآیم ناشیا  يوسیگ  بات  لبنس  هن  دراد  ناشیا  يور  عاعش  هام  هن  راگن ، رازه  دص  نوچ  دنناهنپ ، رهش  نیا  رد  رسپ 

نب ملـسم  نارـسپ  هک  دـندرک  يدانم  ات  تفگ : دایز  نبا  یبات  چـیپ و  هقلح  ره  یئوم ، هنوگچ  یئومیباـتفآ  وچ  یئور  یئور ، هنوگچ  یئور 
هب ار  سک  نآ  دننک و  تراغ  ار  هناخ  نآ  ات  میامرفب ، ددرگ  مولعم  ارم  دراپسن و  نم  هب  درواین  دنشاب و  ناهنپ  سک  ره  هناخ  رد  لیقع 

ص:293  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تظفاحم و رد  دوب و  هداتسرف  اجنادب  ار  ناشیا  گنج  زور  رد  ملسم  هک  دندوب . یضاق  حیرـش  هناخ  رد  ناناوج  نآ  دنـشکب و  مامت  يراوخ 

ناشیا رب  شمـشچ  نوچ  و  دـیبلط ، دوخ  شیپ  ار  ناشیا  حیرـش  دـمآرب ، يدانم  نیا  نوچ  ملـسم  لتق  زا  دـعب  داد . هغلابم  داد  ناشیا  تبقارم 
لد رد  یّکـش  دـندید  یـضاق  حیرـش  هیرگ  نوچ  دنتـشادن  ربخ  ردـپ  لتق  زا  هدازهاش  ود  نآ  درک و  هیرگ  زاغآ  دز و  هرعن  رایتخایب  داـتفا ،

ام لد  رد  ترسح  شتآ  ینکیم و  هیرگ  زوس  نیدب  و  يدیـشکرب ؟ دایرف  يدید  ار  ام  هک  دش  هچ  ار  وت  یـضاقلا  اهّیا  دنتفگ  دمآ و  ناشیا 
. تشادن نآ  تقاط  دراد  یفخم  ار  زار  تساوخ  هچنادنچ  یضاق  ینزیم ؟ نابیرغ 

يا تفگ  تفرگرد و  شورخ  یـضاق  نک  داـیرف  مدـمآ  گـنت  نم  هـک  دـیوگیم  هنیـسمشکرب  ناـهنپ  هـک  مهاوـخیم  هکنادـنچ  ار  هلاـن 
. ناگدازمودخم

دش بابک  یئادج  غاد  درد و  هب  اهلددش  بارخ  ثداوح  گنس  نید ز  داینب 
و تسا . مغ  زارطب  زّرطم  اـیند ، يداـش  تعلخ  هک  دـینادب  دـش  بارـس  نارود  تمدـص  مرک ز  رحبیفتخم  تـشگ  متـس  ربا  رد  فرـش  رهم 

راز راـخ  هب  هتـسویپ  یترـشع  ره  ناتـسلگ  و  یتـیزعت ، بوش  هب  رّدـکم  یتـینهت  ره  برـشم  متاـم ، رهز  هب  هدولآ  شراـبتعایب ، روس  تبرش 
. یترسع

هب لابقا  جوا  زا  دوب ، یلاعم  رهپس  رتخا  هک  امـش  راوگرزب  ردپ  هک  دینادب  نونکا  مغ  بشیب  دیدن  يداش  زورملاع  نیا  رد  یلدنشور  چیه 
. دومن زاورپ  تداعس  ضایر  بناج  هب  تداهش  لاب  هب  شسّدقم  حور  زابهش  دومن و  لاقتنا  لاحترا ، ضیضح 

لیزج رجا  لـیمج و  ربـص  ار  امـش  یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  تفاـی  رارق  یبوـخ  هب  تشهب  هضور  ردتفاـی  راـگدرورپ  تمحر  تشهب و  اـیند 
هراپ اههماج  دندمآ  دوخ  اب  هک  یتدم  زا  دعب  دنداتفیب و  هدش  شوهیب  ود  ره  دندومن ، عامتسا  نخـس  نیا  هک  ملـسم  نارـسپ  دنک . تمارک 

هچ نیا  زوسلد و  ربخ  هچ  نیا  یـضاق  يا  هک  دـندرک ، دایرف  زاغآ  هتخاـس ، ناـشیرپ  نیگـشم  ناوسیگ  هتـشادرب و  رـس  زا  اـههماّمع  هدرک و 
. تسا زودنا  مغ  نخس 

منیبیم بارخ  ار  نید  تلود و  رصق  هکمنیبیم  باوخ  هب  انامه  تسا  تلاح  هچ 
منیبیم  بابک  نید  رگج  ناج  زوس  زمونشیم  هلان  عرش  بل  لد ز  درد  هب 

ص:294  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
و دـنبلطیم ، ار  امـش  دایز  هّللا  دـیبع  ناسک  هک  تسین  ناغف  دایرف و  نیا  لحم  الاح  هک : دومرف ، یـضاق  دـندروآرب . هاـتبرغ  او  هاـتبأ  او  هلاـن 

نم و  میناسر . لتق  هب  ار  لزنم  بحاص  و  مینک ، تراغ  ار  لزنم  نآ  دنهدن  ربخ  ار  ام  رگا  دنشاب  هک  یلزنم  ره  رد  ناشیا  هک  دننکیم  يدانم 
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، مسرتیم دوخ  ناج  امـش و  ناج  هب  نم  و  دـننم ، لاح  سّـسجت  صّحفت و  رد  نانمـشد  و  ماهدز ، تمهت  تیب  لـها  ّتبحم  هب  رهـش  نیا  رد 
و دندش . شوماخ  هدرک  شومارف  ردپ  لاح  زا  دایز  نبا  سرت  زا  ناشیا  دناسر . هنیدم  هب  ات  مراپس  یـسک  هب  ار  امـش  هک  ماهدرک  رکف  نونکا 

یناوراک نیقارع  هزاورد  نوریب  هک  مدونـش ، زورما  هک  تفگ : ار  مان  دـسا  دوخ  رـسپ  تسب و  نایم  رب  درز  راـنید  هاـجنپ  ار  یکی  ره  یـضاق 
هنیدم هب  ات  راپـسب ، دشاب  رهاظ  وا  نیبج  رد  حالـص  يامیـس  هک  ناوراک  مدرم  زا  یکی  هب  و  ربب ، ار  ناشیا  دناهتـشاد . هنیدم  تمیزع  هدوب و 
یهایـس و  دـندوب ، هدرک  چوک  نامز  نامه  نایناوراک  ار  اضق  درب ، نوریب  نیقارع  هزاورد  زا  تفرگ و  شیپ  ار  ناشیا  رات  بش  رد  دـسا  درب ،

دـسا دندش و  ناور  ناوراک  یپ  زا  ناشیا  دیـسرب  ناشیا  هب  ات  دیورب  دوز  دیامنیم  هلفاق  کنیا  ناناوج  يا  تفگ : دـسا  دـندومنیم ، ناشیا 
. دندرک مگ  هار  هتشگ ، همیسارس  دش و  بیاغ  ناشیا  رظن  زا  ناوراک  یهایس  دنتفرب ، هار  يردق  نوچ  اما  دیدرگزاب .

هتفرگ ار  ناشیا  لاحلا  یف  دنالیقع . نب  ملسم  نادنزرف  هک  دنتسناد  نوچ  دندروخ  زاب  ناشیدب  دنتـشگیم ، رهـش  درگ  دنچ . یـسسع  هاگان 
رد مه  دندرب و  نادنز  هب  ار  ناشیا  ات  دومرف  دایز  نبا  دروآ و  دایز  رسپ  شیپ  رد  مه  ار  ناشیا  دوب ، نادناخ  نمشد  ناسسع  ریما  و  دنتسبرب ،

متفرگ ار  ناشیا  ردپ ، لتق  زا  دعب  یگلاس  تشه  تفه و  نس  رد  دنلفط ، ود  هک  ار  لیقع  نب  ملسم  نارسپ  هک  تشون ، دیزی  هب  ياهمان  نامز 
. مالسلا و  متسرف ، تمدخ  هب  هدنز  ای  منک ، دازآ  ای  مشکب  ای  ددرگ . رداص  مکح  هچ  ات  نامرف  دّصرتم  متخاس و  سوبحم  نادنز  رد  و 

. داتسرف قشمد  بناج  هب  هداد  یکی  هب  ار  همان  و 
هب هدروآ و  نادنز  هب  ار  هدازهاش  ود  نآ  نوچ  روکشم  وا  مان  تیب ، لها  رادتـسود  داقتعا و  کین  دوب  يدرم  نابنادنز  هک : دیوگ  يوار  اّما 

دندومرف لوانت  ات  درک  رـضاح  یماعط  دناشن و  وکین  لزنم  هب  داتفا و  ناشیا  ياپ  تسد و  رد  دنناسک ؟ هچ  ناشیا  هک  تسناد  دندرپس و  يو 
رد بش  ات  هداتسیا ، تمزالم  ماقم  رد  دوب و  هتسب  نایم  رب  تمدخ  رمک  زور  همه  و 

ص:295  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیا تفگ  داد و  ناشیا  هب  دوخ ، يرتشگنا  دیناسر و  هّیسداق  هار  رس  هب  دروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  ناشیا  تسـشن . ورف  مدرم  ياغوغ  دمآ و 

، دناسر هنیدم  هب  ار  امـش  ات  دـیهد . يو  هب  یناشن  ار  متاخ  نیا  دـینک و  بلط  ارم  ردارب  اجنآ  دیدیـسر ، هّیـسداق  هب  ات  دـیورب  تسا . نما  هار 
و داشگ . ناوتیمن  ریبدت  تشگنا  رس  هب  ار  ریدقت  هرگ  هئاضقل » دار  ال   » مکح هب  نوچ  دنداهن و  هار  هب  يور  دنتفگ و  اعد  ار  روکشم  ناشیا 

. داد ناوتیمن  لیدبت  رییغت و  يرگهراچ  هب  ار  اضق  ياضتقم  همکحل » بّقعم  و ال   » ياوحف هب 
میتی ود  نآ  هک  دوب . هدرک  رّرقم  رّدقم و  نانچ  هناحبس ، ّقح  دراد  مغ  هچ  اضق  ینیشنب  شرت  رگاتستفر  رـسپ  يا  ینیریـش  یخلت و  هب  اضق 
زور نوچ  دـندیدرگیم  زور  ات  بش  نآ  دـندرک و  مگ  هار  رگید  راب  مرج  ال  دنـسر . دوخ  دیهـش  مولظم و  ردـپ  هب  رتدوز  دـنچ  ره  بیرغ 

ام هب  یعمج  هک  ادابم  میرهـش . رد  رب  ام  زونه  ردارب  يا  تفگ : رتدرخ  اب  گرزب  ردارب  دـندوب ، رهـش  رد  رب  زونه  دـندرک  هاـگن  دـش  نشور 
بل رب  دـنداهن و  اجنادـب  يور  دوب ، یناتـسامرخ  ناشیا  پچ  تسد  رب  دنتـسیرگنب و  سپ  میدرگ ، راتفرگ  ناشیا  دـیق  هب  رگید  راب  دنـسر و 

یشبح كزینک  دمآرد ، نیـشیپ  زامن  تقو  نوچ  دنتفرگ و  رارق  هدمآرد  نآ  نایم  هب  هدش ، یهت  نایم  هدروخلاس و  دندید ، یتخرد  همـشچ 
تروص لد  دـنامب . ناریح  دومن ، هدـهاشم  همـشچ  رد  ناوج  ود  نآ  سکع  درک  هاگن  دیـسر  همـشچ  بل  هب  نوچ  تسد  رد  هباتفآ  دـمآ و 

. دید هچ  تسیرگن  الاب  كزینک  یهام ؟ هک  دروآرب  دایرف  دش و  دوخیب  دید ، ناور  بآ  رد  وت  يابیز 
هدیشک رس  یبوخ  غاب  زا  ورس  ودهدیمد  تلود  نشلگ  زا  لگ  ود 

هدوشگ ناراب  همشچ  هدید  زهدومن  خر  یبوخ  جرب  زا  هام  ود 
یئازفناج زا  رضخ ، بآ  نوچ  یکییئابرلد  زا  رهم ، دننام  یکی 

هلال وچمه  نینوخ  هیرگ  زا  هدشهلالک  ریز  ناشراسخر  لگ 
جوا لاف ، هدنخرف  رتخا  ود  نآ  لامک  اب  لامج  رب  رظن  ار  كزینک  نوچ  متام  کشا  زا  رت  هدنام  نیا  خرمغ  شتآ  زا  کشخ  هتـشگ  نآ  بل 
نایم رد  ارچ  و  دیناسک ؟ هچ  امـش  هچ  دیـسرپ  و  داهنب ، تسد  زا  هباتفآ  داشر ، تیاده و  جرب  باتفآ  ود  نآ  ياشامت  هب  داتفا . لابقا  تّزع و 
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ود ام  هک  دندیشک  رب  دایرف  ناشیا  دیناهنپ ؟ تخرد  نیا 
ص:296  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیا هب  هانپ  و  میاهدرک ، مگ  هار  هداتفا  رود  ردپ  زا  هدیـشچ  یبیرغ  تنحم  جنر  میبیرغ ، نوزحم  ود  هدیـشک و  یمیتی  درد  میمیتی و  كدوک 
. دندوشگ هدید  زا  ترسح  بآ  ياههمشچ  دندونش ، ردپ  مان  ناشیا  دوب ؟ هک  امش  ردپ  تفگ : كزینک  هدروآ ، لزنم 

نب ملسم  نارـسپ  هک  مربیم  نامگ  تفگ : كزینک  مدایرفب  دوخ  لاح  نارجه ز  يداو  رد  نم  هکمدای  ناناج  هدم  لزنم  زا  قیفر  يا  ار  ادخ 
نم هک  داد ، باوج  كزینک  افجرپ ؟ نمـشد  ای  افو  اب  تسود  انـشآ  ای  ياهناـگیب  وت  اـیآ  هیراـج ، يا  هک  دندیـشکرب  داـیرف  ناـشیا  دـیلیقع ،

ات نم  اب  دیئایب  امـش  دـنکیم ، تیب  لها  راثن  ار  دوخ  ناج  دـنزیم و  امـش  ّتبحم  فال  زین  وا  هک  مراد  یبیب  میامـش و  نادـناخ  رادتـسود 
دیـسر کیدزن  نوچ  داهن و  لزنم  هب  يور  تشادرب و  ار  ناشیا  سپ  تسین . هغدغد  چیه  هک  دیروخم ، مغ  دیـسرتم و  میور و  يو  کیدزن 

. مدروآ ار  لیقع  نب  ملسم  نارسپ  کنیا  هک  داد  تراشب  ار  یبیب  دیود و  نورد  هناخ  هب 
و تخادنا ، كزینک  شیپ  یناگدژم  هب  دیشکرب و  رس  زا  هعنقم  یبیب  داد  نیرسن  نمسای و  ندمآ  هدژمداد  نیگنر  ربخ  سب  ابـص  داب  ار  غاب 

ملسم يراوخ  رب  داتفا و  ناشیا  ياپ  تسد و  رب  دیود و  زاب  ملسم  نارـسپ  شیپ  هنهرب  ياپ  رـس و  سپ  مدرک . دازآ  دوخ  لام  زا  ار  وت  تفگ 
نابرهم ردام  نوچ  داهنیم و  ناـشیا  يور  رـس و  رب  هسوب  تفرگرب و  رد  ار  ناـشیا  زا  کـی  کـی  سپ  تسیرگب ، شنادـنزرف  يراـتفرگ  و 

التبم ردـپ  قارف  درد  هب  ار  امـش  هک  یناسک  رب  يا ! و  مورحم ، ناگراچیب  يا  و  مولظم ، ناـسکیب  يا  رداـم و  ناـبیرغ  يا  هک  درکیم ، هحون 
رـضاح تشاد  هک  یماعط  دروآرد و  هناخ  هب  ار  ناشیا  هاگنآ  دـنتخارفا . داسف  دانع و  ملع  تلاسر  تیب  لـها  هنیک  نادـیم  رد  و  دـناهتخاس ،

. تسین مرحم  افو  لها  مرح  رد  وک  زاسم ، هاگآ  هّیضق  نیا  زا  ار  مرهوش  دراد و  ناهنپ  ار  زار  نیا  هک  تفگ : ار  زینک  درک و 
ربخ نآ  حابـصلا  یلع  درک ، اهر  نادنز  زا  ار  دنمدرد  مولظم  ود  نآ  دنوادخ  ياضر  تهج  هب  نابنادنز  روکـشم  نوچ  هک  دـیوگ  يوار  اّما 
نید هناخ  مدرک و  دازآ  ادخ  ياضر  يارب  ار  ناشیا  تفگ  يدرک ؟ هچ  ملسم  نارـسپ  اب  تفگ  دیبلط و  ار  روکـشم  دندیناسر . دایز  رـسپ  هب 

وا ریغ  زا  دسرت  يادخ  زا  هک  ره  تفگ  يدیـسرتن ؟ نم  زا  تفگ  دایز  نبا  مدـینادرگ ، دابآ  هدیدنـسپ  رادرک  هدوتـس و  لمع  نیا  اب  ار  دوخ 
؟ تشاد نیا  رب  ار  وت  هچ  تفگ : دسرتن .

ص:297  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هک ار  هانگیب  هدیـسران  كدوک  ود  نآ  هک  تشاد  بیرقت  هچ  یتشک  متـس  هب  ار  ناشیا  راوگرزب  ردپ  راکبان  راکمتـس  يا  تفگ : روکـشم 
هّللا لوسر  دّـمحم  نیلقث  ردـص  نینوک و  دّیـس  حور  تمرح  يارب  نم  یتخاس ، ـالتبم  نادـنز  دـنب و  تنحم  هب  دنتـشاد  رگج  رب  یمیتی  غاد 
رـسپ یمورحم ، تلود  نآ  زا  وت  و  مراد ، رورـس  نآ  زا  تعافـش  دیما  مدرک  هچنادب  مداد و  یئاهر  دـنب  زا  ار  ناشیا  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص  »

. داب ناشیا  يادف  نم  ناج  رازه  تفگ : مهدب ، وت  يازس  هظحل  نیمه  تفگ : دش و  بضغ  رد  دایز 
مناوتن ادف  وا  رهب  هک  تسیچ  ناجمناماو  ناج  هب  اجک  وا  هر  رد  نم 

لوا تفگ : دیشک و  نیباقع  رب  ار  وا  ات  داد  روتسد  ار  دالج  دایز  رسپ  مناشفا  وا  رب  راب  کی  هب  هلمج  اتیتسیاب  ناج  رازه  دوب  هچ  ناج  کی 
نمحرلا هّللا  مسب   » تفگ روکـشم  دز ، هک  لوا  هنایزات  هدروآ  ياج  هب  نامرف  دالج  نک ، ادج  نت  زا  شرـس  هگنآ  نز ، هب  شاهنایزات  دصناپ 

يارب ارم  ایادـخ  تفگ : دزب  مراـهچ  نوچ  زرماـیب ، ارم  ایادـخ  تفگ  دزب  موس  نوچ  هد ، ربـص  ارم  ایادـخ  تفگ : دزب  مود  نوـچ  و  میحرلا »
هآ دـش و  شوماخ  هگنآ  ناسر ، رد  شتیب  لها  لوسر و  هب  ارم  یهلا  تفگ : دزب  مجنپ  هناـیزات  نوچ  دنـشکیم ، وت  لوسر  نادـنزرف  ّتبحم 

دینزب و شندرگ  دیهدم و  شبآ  تفگ  دایز  نبا  دیهد ، مبآ  تبرـش  کی  تفگ  درک و  زاب  مشچ  هگنآ  دندزب . شاهنایزات  دـصناپ  ات  درکن ،
داشگب و مه  زا  هدید  روکشم  هک  دوش  لوغشم  وا  جالع  هب  هک  تساوخ  درب و  هناخ  هب  هدرک  تعافـش  ار  وا  تساخرب و  ثراحلا  نب  ورمع 

. درک میلست  قح  هب  ناج  تفگب و  نیا  دنداد . بآ  رثوک  ضوح  زا  ارم  تفگ 
هب ار  كدوک  ود  ره  هقداص  هنمؤم  نآ  نوچ  هک  دـیوگ ، يوار  اما  داب  رون  رپ ز  وا  دـقرم  يارـس  نشلگداب  رورّـسلا  راد  هضور  میقم  شناج 
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يزاونلد دـیناباوخب و  ار  ناـشیا  دـمآرد  بش  نوـچ  درتـسگب و  كاـپ  ياهـشرف  درک و  بیترت  ناـشیا  يارب  هزیکاـپ  هناـخ  دروآرد ، يارس 
هتفوک و دمآرد  رد  زا  شرهوش  تشذگ  ینامز  تفرگ  رارق  دوخ  ياج  رب  و  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  نآ  زا  سپ  دـنتفر . باوخ  هب  ات  دومنیم 

دمآرب يدانم  مدوب  هتفر  هفوک  ریما  هناخ  رد  هب  حابـص  تفگ : يدـمآ ؟ رید  هناخ  هب  هک  زور  نیا  رد  يدوب  اـجک  درم  يا  تفگ : نز  نـالان ،
ره تسا ، هدرک  دازآ  نادنز  زا  ار  لیقع  نب  ملسم  نارسپ  نابنادنز ، روکشم  هک 

ص:298  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ناشیا يوج  تسج و  هب  يور  نامدرم  دنادرگ ، رگناوت  ایند  لام  زا  و  دـهد ، هماج  بسا و  ار  وا  ریما  دروایب  ار  ناشیا  ربخ  ای  ار  ناشیا  سک 

دـش و كاله  مبـسا  رخآ  مدومنیم ، دـهج  ّدـج و  مدـیدرگیم و  رهـش  یحاون  یلاوح و  رد  مداتـسیا و  ناشیا  بلط  رد  مه  نم  دـنداهن و 
؟ تسا راک  هچ  ادـخ  لوسر  ناشیوخ  اـب  ار  وت  سرت ! هب  يادـخ  زا  درم  يا  تفگ : نز  متفاـین . يرثا  دوصقم  زا  متفرب و  هداـیپ  هار  يرادـقم 

يو دزن  ار  ملـسم  نارـسپ  هک  ار  سک  نآ  هدرک ، هدـعو  رایـسب  رانید  مرد و  تعلخ و  بکرم و  دایز  رـسپ  هک  شاب  شوماخ  نز  يا  تفگ :
! دراذگب تسد  زا  ار  دوخ  نید  ایند  يارب  زا  دراپـس و  نمـشد  تسد  هب  دریگب و  ار  میتی  ود  هک  نآ  دـشاب  يدرمناوجان  هچ  تفگ : نز  درب .

یماعط تداعـسیب  نآ  دروایب و  ناوخ  هراچیب  نز  مروخب ، اـت  راـیب  يراد  رگا  یماـعط  راـک ؟ هچ  نانخـس  نیا  هب  ار  وت  نز ، يا  تفگ : درم 
بـش زا  نوچ  اما  هدش  هتفوک  هدـنام و  دوب و  هدرک  رایـسب  دّدرت  هچ  دـش  باوخ  رد  داتفیب و  ناشوهیب  نوچ  باوخ  هماج  يور  رب  دروخب و 

زیخرب ردارب  يا  تفگ : دوب ، میهاربا  شمان  هک  ار  رتهک  ردارب  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب  دّـمحم  شمان  هک  گرزب  ردارب  تشذـگب  ياهراپ 
ارهز همطاف  یضترم و  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » یفطـصم اب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  دوخ  ردپ  تعاس  نیا  رد  تشک . دنهاوخب  زین  ار  ام  هک 

هب يور  لوسر  ترضح  میدوب ، هداتسیا  رود  زا  ام  داتفا و  وت  نم و  رب  تلاسر  ترضح  رظن  هاگان  دندیمارخیم . تشهب  رد  یبتجم  نسح  و 
؟ یتشاذگ ناملاظ  نایم  رد  ار  مولظم  لفط  ود  نیا  هک  داد  تلد  هنوگچ  ملسم  يا  هک  درک  ام  ردپ 

نیا هک  رتدرخ  ردارب  دوب ، دـنهاوخ  نم  کیدزن  ادرف  دـنیآیم و  نم  يافق  رد  کنیا  هّللا  ّیبن  ای  تفگ : دـیدب ، ار  اـم  تسیرگنزاـب و  مردـپ 
. دنتـسیرگیم هدرک  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  ردارب  ود  ره  سپ  مدـید ، باوخ  نیمه  مه  نم  هک  ادـخ  هب  ردارب  يا  تفگ : دینـشب ، نخس 

هورع نب  ثراح  ناشیا  ناغفا  شورخ و  نتـسیرگ و  زاوآ  زا  هاتبیـصم »! او  هاملـسم ! او  هالیو ! او   » دنتفگیم دـنداهنیم و  مه  يور  رب  يور 
، دـنام ورف  هزجاـع  نز  تسیک ؟ اـم  هناـخ  نیا  رد  و  تسیچ ؟ شورخ  ناـغفا و  نیا  هک  داد  زاوآ  ار  نز  دـش و  رادـیب  دوب  نز  نآ  رهوـش  هک 
تساخرب و دوخ  ثراح  رخآ  دومن ، تسناوتیمن  مایق  راک  نآ  هب  هک  دوب ، هدش  دوخیب  نانچ  نز  نک  نشور  غارچ  زیخرب و  تفگ : ثراح 

كدوک ود  دمآرد ، هناخ  نآ  رد  درک و  نشور  غارچ 
ص:299  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

زا وا  هـک  دـندرک  رّوـصت  ناـشیا  دـیناسک ؟ هـچ  امـش  هـک  دیـسرپ ، ثراـح  دـنتفگیم ، هاـتبأ  او  هدروآرد و  مـه  ندرگ  هـب  تـسد  دـید  ار 
بلط رد  زورما  نم  میدرگیم ) ناهج  درگ  ام  هناخ و  رد  رای  ! ) هابجع او  تفگ : ثراح  میلیقع ، نب  ملسم  نادنزرف  ام  دنتفگ : تسناتـسود .

نیا هک  ناشیا  دـیاهدوب ، ّنئمطم  نکاس و  نم  لزنم  رد  دوخ  امـش  و  متخاس ، كاله  نتخات  زا  ار  دوخ  بسا  هک  يّدـح  اـت  متخاـتیم  اـمش 
ياهوسیگ دز و  نینزان  راسخر  رب  ياهچناپط  ار  کی  ره  لد ، نیگنـس  محریب  نآ  دندنکفا و  شیپ  رد  رـس  هدـش  شوماخ  دندونـشب  نخس 

رد نز  نآ  تخاس و  لّفقم  ار  هناخ  رد  هدمآ  نوریب  و  تسبزاب ، مه  هب  دوب ، نید  ياقثولا  ةورع  ناکّـسمتم  نیتملا  لبح  هک  ناشیا  نیگـشم 
درکیم و يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  دادیم و  يو  ياپ  تسد و  رب  هسوب  داهنیم و  يو  مدق  رب  دوخ  رس  داتفایم و  يو  ياپ  تسد و 

: تفگیم
نامیرک نوچ  يامنب  یفطلنامیتی  نیا  رب  نکم  دادیب 

دنیاونیب بیرغ و  رهش  رددنیالتبم  قارف  هب  اهنیا 
ناشیا ياعد  زا  نک  زیهرپناشیا  يافج  رس  رذگب ز 
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یئافج ره   » ّالا شکرد و  نابز  رذـگب و  نخـس  نیا  زا  هک  دز ، نز  رب  گناب  ثراح  دوز  دـنکفارد ، ناـهج  هب  شتآدولآتنحم  میتی  نیرفن 
تساخرب و لد  هایـس  يور  هریت  نآ  تشگ ، نشور  ناهج  دـیمدب و  حبـص  نوچ  اّما  دـش . شوماخ  هراچیب  نز  ینیب ،» دوخ  زا  همه  ینیب  هک 
يراز و دـیودیم و  یپ  زا  هـنهرب  ياـپ  شنز  داـهن و  تارف  بآ  بـل  هـب  يور  هتخادــنا ، شیپ  ار  كدوـک  ود  نآ  هتــشادرب و  رپـس  غـیت و 

ناشیا نوچ  یتشگزاـب و  غیت  میب  زا  نز  نآ  يداـهن و  يو  هب  يور  هدیـشک ، غیت  درم  نآ  يدیـسر  کـیدزن  هب  نوچ  دومنیم و  تساوخرد 
اب هک  دازهناخ ، تشاد  یمالغ  ثراح  دندیـسر . تارف  بآ  رانک  هب  ات  دنتفریم ، لاونم  نیا  رب  يدیودب ، یپ  زا  زاب  يدنتفر ، هب  هار  يرادقم 
رس ار  كدوک  ود  نیا  ورب و  هک  داد  يو  هب  هنهرب  ریشمش  ثراح  دیسر  اجنآ  هب  نوچ  دمآ  هجاوخ  بقع  زا  مالغ  دوب  هدروخ  ریش  يو  رسپ 

مانشد ار  مالغ  ثراح  دشکب ! ار  هانگیب  كدوک  ود  نیا  هک  دهد  لد  ار  یـسک  هجاوخ  يا  تفگ : دتـسب و  ریـشمش  مالغ  نک ، ادج  نت  زا 
. نک نانچ  میوگیم  ار  وت  هچ  ره  ورب و  تفگ  داد و 

ناشیا لتق  يارای  ارم  تفگ : مالغ  تسین  راتفگ  تّوق  هجاوخ  شیپتسین  راک  نآ  اب  نیا و  اب  ار  هدـنب  ص:300   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
كاله دنشاب  يو  نادناخ  هب  بوسنم  هک  ار  یناسک  هک  مرادیم ، مرـش  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » تلاسر ترـضح  سّدقم  حور  زا  تسین و 
ریـشمش نیمه  هب  ار  وت  نم  یـشکب  ارم  وت  هکنآ  زا  شیپ  تفگ  مالغ  مرادرب ، وت  رـس  نم  يرادـنرب  ناشیا  رـس  وت  رگا  تفگ : ثراح  منک ،

شیپ هتفرگ  ار  وا  شیر  درک و  زارف  تسد  زین  مـالغ  تفرگ ، هب  مـالغ  رـس  يوم  دز و  هب  تسد  دوب ، هدـید  دربـن  درم  ثراـح  منک  كـاله 
دروآ و ردب  مالغ  تسد  زا  غیت  درک و  تّوق  ثراح  هک  دـنز ، يو  رب  یمخز  هک  تساوخ  مالغ  داتفا و  يو  رب  ثراح  هچنانچ  دیـشک  دوخ 

مالغ تسار  تسد  دزب و  ریـشمش  هدرک  در  ار  وا  هلمح  دروآ و  شیپ  رپس  هجاوخ  درک ، هلمح  هجاوخ  رب  هدیـشک  ماین  زا  ار  دوخ  غیت  مـالغ 
مه هب  ود  ره  دنز و  يو  رب  مخز  رگید  هک  تشاذـگن  هدینابـسچ  زاب  وا  هب  ار  دوخ  تفرگب و  ار  وا  نابیرگ  پچ  تسد  هب  مالغ  دـنکفیب ، ار 

مالغ نیا  يرادن  مرش  ردپ  يا  تفگ : دیشک و  سپزاب  هتفرگ  مالغ  نایم  دیود و  شیپ  رسپ  دندیـسر ، رد  رـسپ  نز و  هگان  هک  دنتخیوآرد ،
غیت دادـن و  باوج  ثراح  یهاوخیم ؟ هچ  يو  زا  تسا  دـنزرف  ياج  هب  ارم ، ردام  میاهدروخ و  ریـش  مه  اـب  تسا و  ردارب  ياـج  هب  ارم  هک 

مه و هدیدن ، يرت  لد  تخس  وت  زا  زگره  نم  هّللا  ناحبس  تفگ  شرـسپ  دش . كاله  هک  دز  يو  رب  یتبرـض  داهن و  مالغ  هب  يور  هدیـشک 
. هدینشن يرت  راکافج 

تسهدید هک  يراک  افج  يدنت  نیدباما  دنتسه  یسب  ناراکافج 
ار ود  ره  ورب  غیت و  نیا  ریگب  نک و  هاتوک  نخـس  رـسپ ، يا  تفگ : ثراح  تسدید  هک  يرازآ  لد  خوش  نینچاهلد  رازآ  زج  هشیپ  يرادـن 

: تفگ ربب ، رس 
ناهانگیب نیا  نوخ  نکم و  هک  درکیم  يراز  زین  شنز  يوش و  رما  نیا  بکترم  هک  مراذـگن  مه  ار  وت  منکن و  راک  نیا  زگره  هّللا ، ـال و 

، دنمدرم نیا  راداوه  هفوک  لها  رثکا  تفگ : وا  ددرگ . لّصحم  يراد  هک  يدوصقم  ات  رب ، دایز  رـسپ  شیپ  هدنز  ار  ناشیا  ریگم و  ندرگ  رد 
دیشکرب غیت  دوخ  سپ  ددرگ . عیاض  نم  جنر  دنناتسب و  نم  زا  ار  ناشیا  دننک و  اغوغ  ماوع  هک  دراد  ناکما  مرب ، رهـش  هب  ار  ناشیا  نم  رگا 

دنتفگیم دنتسیرگیم و  ناشیا  درک و  ناگدازهاش  گنهآ  و 
ص:301  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. اشخبب ام  یگدنامرد  یسکیب و  رب  و  نک ، محر  ام  یبیرغ  یمیتی و  یکدوک و  رب  ریپ  يا 
دیود شیپ  هدرکن ، ناشیا  نخـس  هب  شوگ  ثراح  تسین  ریگناهوس  هّرذ  کی  وت  دالوف  لد  نیاام  راز  ياههلان  زا  دوش  نوخ  لد  ار  گنس 
بضغ رد  ثراح  شیدنارب ، تمایق  زور  يازج  زا  و  نکم . سرت ، ادخان  يا  هک  تخیوآرد ، نز  دنک  كاله  دریگب و  ار  ناشیا  زا  یکی  ات 

، دنز يو  رب  رگید  مخز  هک  دهاوخیم  ثراح  هدروخ و  مخز  شردام  هک  دید  رسپ  نوچ  اما  تخاس ، حورجم  ار  نز  دزب و  ریـشمش  دش و 
درک رـسپ  هلاوح  غیت  ثراح  ناشن ، ورف  بآ  هب  ار  بضغ  شتآ  يآ و  دوخ  اب  ردپ  يا  تفگ : تفرگ و  ار  ردپ  تسد  تسجرب و  لاحلا  یف 

تّوق دوب ، هدروخ  هک  یمخز  هطساوب  دمآرب و  شداهن  زا  ویرغ  دید ، هتشک  ار  دوخ  رـسپ  نز  نوچ  اما  تشکب . زین  ار  وا  تبرـض  کی  هب  و 
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. دیسریمن یئاج  هب  دیشکیم و  دایرف  نیمه  تشادن  نتساخرب 
درم يا  دنتفگ : دمآ ، ناکدوک  کیدزن  هب  لد  گنس  نآ  سپ  نم  ناغف  نیا  دیسرن  اج  چیه  هب  وا  ابتشذگ  نامسآ  زا  هک  هلان  دیسر  یئاج 

مرآرد و رهـش  هب  ار  امـش  نم  هک  تسا  نآ  هیعاد  ار  امـش  تفگ  درآ ، ياج  هب  ام  هرابرد  دهاوخ  هچ  ره  وا  ات  رب ، دایز  رـسپ  دزن  هدنز  ار  ام 
شارتب و ار  ام  ناوسیگ  تسا  لام  وت  دارم  رگا  دنتفگ : دسرن ، نم  هب  هدرک  هدعو  دایز  نبا  هک  یلام  دنناتـسب و  نم  زا  ار  امـش  ماوع  ياغوغ 

محر ام  یفیحن  یکدوک و  رب  دـنتفگ : مشکیم ، ار  امـش  هتبلا  تفگ  هداتفا ، ّتیلهاج  رد  ّتیمحیب  سکان  نآ  ناتـسب ، رز  شورفب و  ار  اـم 
نادـب دـنتفگ : مراذـگن  هّللا  و  تفگ : میرازگب ، زاـمن  تعکر  ود  میزاـس و  وـضو  اـت  راذـگب  دـنتفگ  تسین . محر  نم  لد ، رد  تفگ : نک ،
ضغب هچ  نیا  و  يزرویم ، هک  تسا  توادع  هچ  نیا  اّله  دنتفگ  مراذگن  تفگ  مینک ، هدجـس  ار  وا  ات  راذـگب  يدرب ، شمـسا  هک  یئادـخ 

. درآرب یسفن  يراکددم  هن  دسر و  ام  دایرف  هب  یسک  هن  يراتفرگ  نیا  رد  هک  غیرد  ینکیم ، رهاظ  ام  اب  هک  تسا 
لّوا هک  تفگیم  يرگید  نآ  درکیم ، مادک  ره  دصق  ثراح  سپ  ار  ام  مغ  نیا  رد  تسین  یسردایرفار  ام  ملاع  هب  تسین  یـسفن  مه  کی 

. تخادنا تارف  بآ  رد  ار  وا  نت  درک و  ادج  دوب ، دمحم  هک  گرزب  ردارب  رس  هّصقلا ، دید . مناوتن  هتشک  ار  دوخ  ردارب  نم  هک  شکب ، ارم 
ور تفرگرب و  ردارب  رس  تسجرب و  دوب ، میهاربا  هک  رتدرخ  ردارب 

ص:302  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
وا زا  فنع  هب  ار  رس  نآ  ثراح  میآیم ، زین  نم  هک  نکم ، لیجعت  ردارب  ناج  يا  تفگیم : دیلامیم و  وا  بل  رب  بل  داهنیم و  وا  يور  رب 

داتفا و نامسآ  رظانم  رد  ناغف  دمآرب و  نامز  نیمز و  زا  شورخ  ّلحم  نآ  رد  دنکفا . بآ  رد  ار  شاهنت  هدرک ، ادج  زین  ار  وا  رـس  دناتـسب و 
لگ ود  نآ  راـسخر  زا  فیح  هدـش و  هدرمژپ  لـجا  نازخ  هب  یناوج  راـهبون  لّوا  رد  هک  ینارماـک  لاـبقا و  نشلگ  لاـهن  ود  نآ  زا  سوسفا 

. تشگ هدیشارخ  زادگناج  هثداح  ناتسراخ  هب  هک  زان  ناتسوب 
یناگدنز مک  دوب  مّود  حبص  وچیناوج  زور  دیشروخ  هک  اغیرد 

زا ار  رادمان  هدازهاش  ود  نآ  ياهرس  هیلع » هّللا  ۀنعل   » راکافج ثراح  نوچ  اما  ینازخ  داب  دنت  زا  تخیر  ورفهتفکـش  ون  لگ  هگان  هک  اغیرد 
ناوید زونه  دیسر . هک  دوب ، یتشاچ  مین  دروآ و  دایز  هّللا  دیبع  بناج  هب  يور  هتخیوآرد ، نیز  سوبرق  زا  داهن و  هربوت  رد  درک و  ادج  نت 

: تفگ تسیچ ؟ هربوت  نیا  رد  هک  دیسرپ ، دایز  نبا  داهن و  نیمز  رب  دایز  رـسپ  شیپ  هربوت  نآ  دمآرد و  تراما  رـصق  هب  هک  دوب  مئاق  ملاظم 
هک درک  مکح  دایز  رـسپ  مدروآ . وت  شیپ  هفحت  تیانع  تیاعر و  عمط  هب  ماهدرک و  ادـج  ناـشیا  نت  زا  زیت  غیت  هب  هک  تست ، نانمـشد  رس 
درک هاگن  دندروآ  شیپ  دنتسشب و  نوچ  اما  تسناسک ؟ هچ  ياهرس  هک  دنیبب  ات  دندروآ ، يو  شیپ  هداهن  یتشط  رد  هتـسش و  ار  اهرـس  نآ 
نب ملسم  نارسپ  نآ  زا  تفگ : تسناسک ؟ هچ  ياهرس  نیا  تفگ : هایس ، گشم  نوچ  درک ، هدهاشم  اهوسیگ  هام و  صرق  نوچ  دید  اهیور 

. لیقع
ریما يا  تفگ : یتفای ؟ اجک  ار  ناشیا  هک  دیـسرپ  دایز  رـسپ  دنتـسیرگب ، زین  سلجم  راّضح  دش و  ناور  هدـید  زا  بآ  رایتخایب  ار  دایز  نبا 

متـسب و رب  ار  ناشیا  هتفای  ربخ  نم  دـندوب ، نم  هناـخ  رد  دوخ  ناـشیا  مدرک و  كـاله  ار  دوخ  بسا  مدوب و  ناـشیا  بلط  رد  زور  همه  يد 
، هدـنکفا تارف  رد  ار  ناشیا  نت  متـشکب و  ار  ناشیا  هّصقلا ، مدرکن . محر  ناشیا  رب  دـندرک  يراز  دـنچ  ره  مدرب و  تارف  بآ  بل  هب  حابص 

ياهراسخر رب  ار  وت  يدیـشیدنین و  هناحبـس  ّقح  تبوقع  زا  يدیـسرتن و  يادـخ  زا  نیعل  يا  تفگ : دایز  رـسپ  مدروآ  اـجنیا  ار  ناـشیا  رس 
هک ماهتشون  همان  دیزی  هب  نم  و  دماین ؟ محر  ناشیا ، زیبربنع  ياهوسیگ  زیوالد و 

ص:303  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هدـنز ار  ناشیا  ارچ  رخآ  منک ؟ هنوگچ  تسرفب ، ار  ناشیا  هک  دـسر  رد  دـیزی  مکح  رگا  متـسرفب . هدـنز  یئاـمرفب  رگا  ماهتفرگ ، ار  ناـشیا 

: تفگ دوشن ، لصاح  متـشاد  ریما  هب  هک  یعمط  دنناتـسب و  نم  زا  ار  ناشیا  هدرک  اغوغ  رهـش  ماوع  هک  مدیـسرت  تفگ : يدرواین ؟ نم  شیپ 
شوماخ یقش  نآ  یمدروآ ؟ دوخ  دزن  ناهنپ  ار  ناشیا  یمداتسرف و  سک  ات  يدرواین ، نم  هب  ربخ  یتخاسن و  طوبـضم  یئاج  ار  ناشیا  ارچ 
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هدیقع دایز  رسپ  دوب . نادناخ  رادتسود  ناج  لد و  زا  و  مان ، لتاقم  دوب  یـصخش  ناشیا  نایم  رد  درک و  نامیدن  هب  يور  دایز  رـسپ  تشگ .
رب تارف  بآ  بل  هب  ریگب و  ار  صخش  نیا  تفگ  دیبلط و  شیپ  ار  وا  دوب . لباق  یمیدن  لتاقم  هک  اریز  درکیم ، لفاغت  اّما  تسنادیم  ار  وا 
هک اجنامه  ربب و  زین  ار  اهرـس  نیا  و  ناسر ، لتق  هب  ار  وا  یهاوخ  هک  يراز  يراوخ و  ره  هب  تسا  هدرک  دیهـش  ار  لفط  ود  نیا  هک  اـجنامه 

. نکفیب زین  اهنیا  تسا ، هدنکفا  بآ  رد  ناشیا  ياهنت 
: تفگ دوخ  نامرحم  اب  دروآ و  نوریب  هتفرگ  ار  وا  تسد  هدش ، نامداش  تیاغ  هب  لتاقم 

سپ دومرف . هب  ار  نیا ، نتـشک  هک  يدـماین ، شوخ  نینچ  ارم  یتشاد ، ینازرا  نم  هب  دوخ  یهاـشداپ  ماـمت  داـیز  هّللا  دـیبع  رگا  هک  ادـخ  هب 
مدرم هب  ار  اهرـس  نآ  دـندروآرد و  هفوک  رازاب  نایم  هب  هدرک ، هنهرب  ار  شرـس  دنتـسب و  سپزاب  ار  ثراح  ياهتـسد  هک  درک  مکح  لتاقم 
لاونم نیا  رب  دـنتخیریم و  يو  يور  رـس و  رب  كاـشاخ  راـخ  دـندرکیم و  تنعل  صخـش  نآ  رب  دـمآیمرب و  مدرم  زا  ویرغ  دـندومنیم ،

و هدـش ، هتـشک  دازآ  ورـس  نوچ  یناوج  هداتفا و  حورجم  دـید  ار  ینز  درک  هاگن  دوب . ناشیا  لتقم  هک  یعـضوم  هب  ات  دربیم ، ار  وا  لـتاقم 
: تفگیم دوخ ، نینزان  ناوجون  رسپ  رب  نادنزرف و  رب  درکیم ، هحون  نز  نآ  هتشگ و  هراپ  هراپ  وا  ياضعا  همه  یمالغ 

نیا هجوز  تفگ : یـسک ؟ هچ  هک  دیـسرپ ، لـتاقم  اـبق  شرمع  نهاریپ  لـگ  وچمه  یناوج  رد  ؟ دـش هک  نم  نینزاـن  غاـب  ورـس  نآ  غیرد  يا 
ارم و  تشکب . ار  مالغ  رسپ و  رمألا  رخآ  دندوب ، قفّتم  نم  اب  راک  نیا  رد  نم  مالغ  رسپ و  مدومنیم و  عنم  ار  وا  راک  نیا  زا  مدوب و  تخبدب 

ار ملسم  نارسپ  ایند  عمط  يارب  نیعل  يا  هک  درک  رهوش  هب  يور  سپ  دیـسر . يو  رد  هانگیب  لفط  ود  نآ  نیرفن  هک  هّللا  دمحب  دز و  مخز 
هک قحان  لتق  نیدب  ار  نید  یتشکب و 
ص:304  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رازه هد  موش و  ناهنپ  شیوخ  هناخ  رد  اـت  رادـب ، نم  زا  تسد  هک : تفگ  ار  لـتاقم  ثراـح  سپ  يداد . تسد  زا  دـش  رداـص  وت  زا  ادـمع 
ناشیا رب  وت  نوچ  راچان  و  مرادـنزاب ، وت  زا  تسد  یهد  نم  هب  دـشاب و  وت  نآ  زا  ملاع  همه  لاـم  رگا  تفگ  لـتاقم  مهد ، وت  هب  دـقن  راـنید 

دـمآ و دورف  بکرم  زا  لتاقم  سپ  مراد . عمط  میظع  باوث  هناحبـس  قح  زا  مزاس و  كاله  ار  وت  و  منکن . محر  وت  رب  زین  نم  يدرکن  محر 
، هتشادرب اعد  هب  تسد  دیناطلغ و  ناشیا  نوخ  رد  ار  دوخ  تسیرگب و  رایـسب  دروآرب و  دایرف  داتفا  ملـسم  نادنزرف  نوخ  رب  شمـشچ  نوچ 

: دیوگ يوار  تخادنا . بآ  رد  زین  ار  اهرس  نآ  دیبلط و  شزرمآ  هناحبس  قح  زا 
تـسد دیبسچ . دوخ  هنت  رب  يرـس  ره  دندمآرب و  بآ  زا  اهنت ، نآ  دشابیم  ار  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » لوسر تیب  لها  هک  یتمارک  هب  هک 
كاـخ هب  هدـنک  يربـق  لـحاس  نآ  رد  هدرک  نوریب  بآ  زا  ار  ود  ره  هک  تسا ، یتـیاور  و  دـنتفر . ورف  بآ  هب  هدروآ ، رگیدـکی  ندرگ  رد 

ود ره  سپ  ار  شیاهاپ  هاگنآ  دندیرب ، ار  وا  ياهتـسد  لوا  ات  دومرف ، ار  نامالغ  لتاقم  هاگنآ  دـننکیم . ترایز  ناریاز  زورما  ات  و  دـندرک ،
بآ هب  هتسب  وا  رب  یگنس  و  دنداهن ، نآ  رد  ار  يو  هدیرب  ياضعا  هتفاکش  شمکـش  دندنکرب و  شمـشچ  ود  ره  دندرک و  عطق  ار  شـشوگ 

. دنکیمن لوبق  ار  وا  بآ  دنتفگ : دش . عقاو  تروص  نیا  راب  هس  ات  تخادنا ، رانک  رب  ار  وا  دمآرد و  جوم  هب  بآ  دمآرب ، ینامز  دـنتخادنا .
هـس ات  دنکفا و  يور  رب  ار  وا  دیزرل و  هب  نیمز  ار  یتصرف  كدنا  دندرک . گنـس  كاخرپ و  دندنکفا و  هاچ  نآ  رد  ار  وا  دـندنکب و  یهاچ 

دندروآ و هدش  کشخ  مزیه  دنتفر و  اهناتـسامرخ  نادب  سپ  درادن . لوبق  ار  دودرم  نیا  زین  كاخ  دنتفگ : داتفا . هدـهاشم  ینعم  نیا  تبون 
شمالغ نز و  ریپ  رسپ  دندرک و  رضاح  هزانج  ود  سپ  دندادرب ، داب  هب  شرتسکاخ  تخوسب و  ات  دنتخادنا  نآ  رد  ار  يو  هتخورفارب  یـشتآ 

متام یناهنپ  تیب  لها  ناراداوه  دندرک و  نفد  نینوخ  هماج  اب  تسا ، همیزخ  ینب  باب  هک  اجنآ  دـندرب و  رهـش  رد  هب  هدـیناباوخ ، نآ  رب  ار 
. دنتشاد ناگدازهاش 

ص:305  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ءادعا اب  ندومن  هبراحم  البرک و  هب  ع »  » نیسح ماما  ندیسر  رد  مهن  باب 
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هراشا

هّـصق نیا  تبث  و  دـجنگن ، ناکما  ناکم  رد  ریرقت  تّوق  تناعا  هب  هک  تسا ، ياهبترم  هب  تیاـکن ، رب  لمتـشم  تیاـکح  نیا  حرـش  هک  اّـقح 
ملق هن  تسا و  راهظا  تقاـط  ار  ملق  ناـبز  هن  دـیاین ، رد  روهظ  ّزیح  هب  ریرحت ، تروص  هلیـسو  هب  هک  تسا ، ياهباـثمب  هّصغ  مغ و  رب  يوطنم 

. راتفگ يارای  تّوق و  ار  نابز 
دزوسب دحیب  شتآ  زا  نابزریرقت  تقو  ردنا  هک  مسرتیمه 

لئاق هن  و  تسا ، تایاکح  نیا  ریاون  يالعتسا  رابخا  ندونش  تّوق  ار  عماس  هن  دزوسب  ذغاک  دفاکشب و  ملقمه  نامز  نآ  مهاوخ  ریرحت  رگو 
. تایاور نیا  دیادش  يالیتسا  نایب  تعاطتسا  ار 

و تسوا ، هجیتن  يردص ! قیـضی  هک  زوسناج  هثداح  نیا  مالعا  ار  نایب  قطن و  هر  هّصغ  مغ و  تسب  ربار  نابز  تسین  نخـس  يارای  هک  دایرف 
:؟ دش دناوت  ادیوه  رهاظ و  لیصفت  نییبت و  هصنم  رب  هجو  هچ  هب  ورب  عّرفتم  یتّیصاخ  یناسل ! قلطنی  هک و ال  زودنا  مغ  هعقاو  رابخا 

لاحلا یف  دوشیم  لوسغم  مسیونیم و  هکدرک  مناوتیمن  تباتک  هیرگ  تسد  ز 
لاقم  تقو  هب  دتفیم  نابز  هب  هرگ  دص  هکدرک  مناوتیمن  تیاکح  هلان  هآ و  ز 

ص:306  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هیلع و هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  ین ، ياهثداح  مک  تیب  لها  تبیـصم  و  تسین ، ياهعقاو  كدنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  يرآ 

. هداهن یضترم  ارهز و  لد  رب  تبیصم  نیا  غاد  عوقو و  زا  لبق  دوب  هداد  ربخ  تروص  نآ  زا  هلآ 
هک يزور  رد  لّوا : دوب . هداد  ربـخ  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  ار  نیملاـعلا  ّبر  بیبـح  تبون  جـنپ  نیما  لـیئربج  هک  هدروآ  بئارغلا  زنک  رد 

. تفای شراذگ  تمس  اقباس  نآ  زا  ياهّمش  هچنانچ  دومن ، لوزن  تیزعت  تینهت و  هب  لیئربج  دش  دلوتم 
هک مدید  باوخ  رد  یبش  تفگ : هک  دننک : تیاور  اهنع » هّللا  یضر   » ثراحلا تنب  لضفلا  ّما  زا  هک  دوب  نانچ  نآ  یگهامراهچ و  رد  مّود :
دزن ناساره ، ناسرت و  مدـمآرد  باوخ  زا  دـنداهن ، نم  رانک  رد  دـندیرب و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كرابم  نت  زا  ياهراپ 

ریرقت باوخ  تروص  تسا و  هتفر  نم  لد  زا  شمارآ  نآ  ساره  لوه و  زا  ماهدـید و  بیهم  باوخ  هّللا  لوسر  ای  متفگ  متفر و  ملاع  دـّیس 
نآ يرـسپ و  هب  تسا  هلماح  نم  همطاف  ياهدـید ، یباوخ  وکین  لضفلا ! ما  ای  تفگ  نانک  مّسبت  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » ترـضح نآ  مدرک 

. مهن وت  رانک  رد  ار  وا  مزاس و  هیاد  ار  وت  دوش  دلوتم  نوچ  نم ، زا  تسا  ياهراپ  رسپ 
یّلـص  » ملاع دّیـس  يزور  : » دیوگ لضفلا  ما  تشگ  فّرـشم  وا  عاضر  هب  دندرپس و  لضفلا  ما  هب  ار  وا  دش ، دلوتم  نیـسح  زور  دنچ  زا  دعب 

رب ار  نیـسح  نم  ارم ، هدید  رون  هشوگرگج و  رایب  دومرف  سپ  دش . نیرب  دلخ  نم  هبلک  وا ، مدقم  زا  دـمآرد و  نم  هناخ  هب  هلآ » هیلع و  هّللا 
رب هسوب  دیلامیم و  يو  قلح  رب  يور  ترـضح  نآ  دـیکچ و  ترـضح  نآ  هماج  رب  نآ  زا  ياهرطق  درک و  هقارا  نیـسح  مداهن  ربمغیپ  رانک 

« هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص   » لوسر تسیرگب ، نیـسح  هکنانچ  مدتـسارف . يادـخ  لوسر  زا  فنع  هب  ار  وا  نم  ینامز  زا  دـعب  دادیم و  يو  يور 
دیـسر نم  هشوگرگج  هب  هک  جنر  نیا  و  ددرگ . كاپ  بآ  هب  هرطق  نیا  هک  لضفلا  ّما  يا  شاب  هتـسهآ  الهم » لضفلا  ما  ای  الهم   » هک دومرف 
هدیرب رادـبآ  رجنخ  هب  ار  وا  هنـشت  قلح  هک  یتقو  يرادـن  نیـسح  نتـسیرگ  تقاط  وت  دّیـس ، يا  هک  دـمآ  دورف  لیئربج  دزیخرب ، زیچ  هچ  هب 

نوزحم لاح  نیا  زا  هیلع ) همالس  هّللا و  تاولص   ) هجاوخ ترضح  دوب ؟ دهاوخ  نوچ  لاح  هتخاس ، نوخ  هقرغ  ار  وا  نینزان  دسج  دنـشاب و 
نیا رد  هک  ره  دیدرگ  نیگهودنا  تیاغ  هب  دش و 

ص:307  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
یلع  » ایبنا حاورا  هک  دناهتفگ  اجنیا  زا  هدومن و  تقفاوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  اب  هک  تسا  رّرقم  دشاب  كانهودنا  تبیـصم 

. دناهتشگ مومغم  نوزحم و  ع »  » نیسح هعقاو  رد  همه  ترضح  نآ  اب  تقفاوم  تهج  هب  مالسلا » مهیلع  انّیبن و 
تسالتبا نافوط  هقرغ  حون  یتشکتسالتبم ، هصغ  مغ و  هب  ازع  نیا  رد  مدآ 
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تسءایلوا هاش  رگج  رد  هک  نیب  هلعش  نیا  ؟ ياهدید دورمن  شتآ  لیلخ  يا  ناه 
تسابق ارچ  یسیع  هّبج  هّصغ  تسد  ولین ز  يوسوم ز  نهریپ  تسارچ  نیگنر 

تسایبنأ لیخ  رد  هلولو  شورخ و  نیدنچنیسح  نید  ناطلس  متام  يارب  ایوگ 
تسا یفطصم  ناج  رد  هک  تسترسح  هچ  دوخ  نآدنروخ  یفطصم  لد  يارب  زا  مغ  اهنیا 

تساور اهلاح ، نیا  زا  دلانب  همطاف  روتسروخرد  هّصغ  نیزا  دیرگب  یضترم  رگ 
لوئـسلا بلاطم  باتک  رد  لضفلا  ّما  تیاکح  نیا  تسالتبم و  غاد ، نیمه  هب  يرگنب  هک  ره  ردرهپـس  رب  هک  سب  دوب و  نیمز  رب  هن  شزوس 

نیـسح تداهـش  ربخ  مّوس  ملعا . هّللا  هدرک و  لقن  ثراحلا  ما  زا  دهاوش  رد  و  تسلوقنم ، هحلط  نبا  نیدلا  لامک  زا  لوسرلا  لآ  بقانم  یف 
هیلع و هّللا  یلـص   » لوسر نارای  زا  دوب  یکی  هک  هدروآ ، ریبک  ریـس  رد  يربط  ماما  ار  تیاکح  نیا  هدش و  عقاو  یگلاس  هس  رد  مالـسلا  هیلع 

رورس نآ  کیدزن  هب  هک  هاگره  تشذگیم ، تراجت  هب  يو  تاقوا  يوخ  وکین  يور  ابیز  دوب  یناوج  يدنتفگ ، یبلک  هیحد  ار  وا  هک  هلآ »
نآ رد  هک  یئاـههویم  نیـسح  نسح و  تهج  زا  هکلب  يدوبن ، یهت  تسد  يدـمایب  هک  راـب  ره  یتشاد و  یمارگ  ار  وا  ترـضح  نآ  يدـمآ 

ناگدازهاش يدروایب و  يدوب  نامز 
ص:308  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يو رانک  رب  راوریلد  يدندومرف و  فیرـشت  ترـضح  نآ  هرجح  ای  دجـسم  هب  ردارب  ود  ره  يدمایب ، هیحد  نوچ  هک  دـندوب  هدرک  وخ  نانچ 
ترـضح نآ  دزن  هیحد  تروـص  هب  هاـگهاگ  مالـسلا » هیلع   » نیما لـیئربج  اـّما  يدـندروآرد  يو  نیتـسآ  ناـبیرگ و  هب  تسد  يدنتـسشن و 

، دندید هیحد  تروص  هب  ار  لیئربج  دندمآرد و  نیـسح  نسح و  هک  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  رب  ربمغیپ  اب  هیحد  تروص  هب  يزور  دـمآیم 
رد يو  نابیرگ  هب  دـندرکیم و  يو  نیتسآ  رد  تسد  دنتـسشن و  يو  رانک  رب  هدـمآرد  هناخاتـسگ  تسا ، هیحد  هک  دـندومرف  رّوصت  ناـنچ 
دّیس يا  هک  تفگ  لیئربج  دنک  رود  ار  ناشیا  هک  تساوخ  تشاد و  مرش  لیئربج  زا  تخورفارب و  ترـضح  نآ  كرابم  يور  دندروآیم ،

هب تمرح  دنـسانشیمن و  ار  وت  ناشیا  هک  میوگم ؟ چـیه  نوچ  لیئربج  يا  هک  دومرف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  يوگم  چـیه  ار  ناـشیا 
دّجهت زامن  همطاف  هک  هدوب  رایـسب  نایملاع  رورـس  يا  تفگ : لیئربج  دنیامنیم  یخاتـسگ  نآ  زا  دنرادنپیم  هیحد  ار  وت  دنرآیمن و  ياج 

يا هک  هدیـسر  نامرف  ملاـع  راگدـیرفآ  زا  دـنیرگب ، هک  دناهتـساوخ  دـناهدش و  رادـیب  هراوهگ  رد  ناـشیا  هتفر و  باوخ  رد  هدوب و  هدرازگ 
. دیاسایب ینامز  ات  تسا . هدونغ  همطاف  هک  نابنجب  ار  ناشیا  هراوهگ  و  ورب ، لیجعت  هب  لیئربج 

: هک ینعم  نیا  يادص  ماهدینابنج و  اهبش  رایسب  ار  ناشیا  هراوهگ  نم  هّللا  لوسر  ای 
وا هک  ماهدیشک ، همطاف  ساتسد  یـسب  نم  دّیـس  يا  هدیناسر . ناشیا  شوگ  هب  نسح » نیـسح و  ءارهزلا و  ّیلعلنبل و  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  ّنا  »
اما دشابن ، بجع  دنیآ  نم  رانک  رد  رگا  منانیا . نابنج  هراوهگ  شک و  ساتـسد  نم  نوچ  هدوب و  باوخ  رد  ندیـشک  ساتـسد  یگدـنام  زا 

؟ دنیوجیم هچ  نم  نابیرگ  نیتسآ و  رد  هک  مناریح  نیا  رد 
ای هویم  ناشیا  يارب  يدمآ ، اجنیا  هیحد  هک  هاگره  دناهتشادنپ و  هیحد  ار  وت  ناشیا  نوچ  هک  دومرف  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » لوسر ترـضح 

روگنا هشوخ  کی  تشهب و  هب  دیزایب  تسد  لیئربج  دنیوجیم . هویم  كّربت و  وت  زا  ناشیا  یتشاد  دوخ  نیتسآ  نابیرگ و  رد  رگید  یکّربت 
تیب لها  يا  تفگ  هدمآ  دجسم  رد  رب  یلئاس  دنیامرف ، لوانت  هک  دنتساوخ  نوچ  و  داهن . ناشیا  شیپ  هدرک ، زاب  تشهب  راجـشأ  زا  يرانا  و 

هیلع و هّللا  یّلـص   » هّللا لوسر  ترـضح  منآ . يوزرآ  رد  تسا  یتّدم  هک  روگنا  نآ  زا  صیـصخت  هب  دیهدب ، دیروخیم  هچنآ  زا  ارم  تّوبن 
تفرگ و هب  ترضح  نآ  تسد  لیئربج  دهد ، يو  هب  يردق  روگنا  نآ  زا  هک  تساوخ  هلآ »

ص:309  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دنتخانـشب ار  وا  هک  تسنادب  سیلبا  نوچ  اّما  تسا  مارح  يو  رب  نیا  دروخب و  تشهب  هویم  زا  ات  هدمآ  تسا  سیلبا  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ 

نیا ارت و  غاب  هویم  ود  نیا  دّیـس ! يا  تفگ  لیئربج  تسیرگنیم ، ناشیا  رد  ربمغیپ  دندیـشونیم و  هویم  ناگدازهاش  سپ  تشگزاب  دـیماان 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


هب غـیردیب  غـیت  هب  ار  يرگید  درک و  دـنهاوخ  لوـتقم  رهق  رهز  هب  ار  یکی  و  دـیناشچ . دـنهاوخ  تداهـش  تبرـش  ار  وـت  غارچ  مشچ و  ود 
. دیوگ ماسح  نبا  هچنانچ  تسا ، تعافش  یتدایز  بجوم  ار  وت  ناشیا  تبیصم  و  دینارذگ ، دنهاوخ 

يرانا و تشهب  زا  لیئربج  هک  هدروآ ، بولقلا  حیباصم  رد  نیـسح و  ياهبنوخ  هب  تعافـش  جـنگ  دـیلکربمغیپ  تسدـب  ینیبب  رـشح  زور  هب 
اب دـیرب و  دوخ  رداـم  ردـپ و  شیپ  ار  هویم  نیا  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  دـندش و  داـش  ناـشیا  داد . ناـشیا  هب  تفرگ و  ارف  یهب  یبـیس و 

دوخ لاـح  هب  دوب و  هدـش  تسرد  دـنتفر  نآ  رـس  رب  هک  رگید  زور  دـندرک  ناـنچ  دـیراذگ  یقاـب  يزیچ  کـی  ره  زا  دـیروخب و  رگیدـکی 
تلحر ایند  زا  همطاف  نوچ  ات  يدوب . هدش  تسرد  رگید  زور  يدنتـشاذگ ، یقاب  يردق  يدـندروخب  يزیچ  نآ  زا  هک  هاگره  سپ  هتفرزاب ،
یتشاد دوخ  اب  هتسویپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  بیـس  اّما  دش . ادیپان  زین  هب  دندرک ، دیهـش  ار  ریما  نوچ  دش و  مگ  رانا  نآ  درک 

بیس نآ  دندرک ، دیهش  ار  نیسح  ماما  نوچ  يدش و  رتمک  وا  یگنـشت  يدیئوبب و  ار  بیـس  نآ  يدرک  هبلغ  وا  رب  یگنـشت  البرک  رد  نوچ 
. دندونشیم وا  هسّدقم  تبرت  زا  بیس  يوب  اّما  دش . بیاغ  زین 

يوب دـنک ، ترایز  ار  نیـسح  اروشاع  مسوم  رد  هک  صلخم  نمؤم ، نآ  ره  هک  تسا ، تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا 
بارتلا یلع  مالس  تسا ، رتشوخ  ربنع  بیط  رفذأ و  کشم  زا  راب  رازه  دوخ ، ترضح  نآ  تبرت  يوب  دونشیم و  يو  تبرت  زا  ار  بیس  نآ 

. همسج ّمض  يّذلا 
رتشوخ رتکشم ، يوب  ناج ز  ماشم  رد  شمیمشیبای  يرذگب ، شهانپ  ّتنج  دقرم  رب  رگا 

رورپناج  دلخ ، يارس  نوچ  شناتسآ  ياضفازفاحور  سودرف  هضور  نوچ  شدهشم  ياوه 
ص:310  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ترـضح نآ  دـمآ و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » ربمغیپ دزن  لیئربج  هک  دوب ، نانچنآ  هتفای و  عوقو  یگلاس  راـهچ  رد  وا  تداهـش  ربخ  مراـهچ 
دیسرپ لیئربج  داهنیمزاب . دوخ  هنیکیب  هنیکس  اب  هنیس  هب  ار  وا  كرابم  رـس  دادیم و  وا  قلح  يور و  رب  هسوب  تشاد و  رانک  رب  ار  نیـسح 

: دومرف يرادیم ؟ تسود  ار  تیالو  هقیدح  هرمث  نیا  تّوبن و  غاب  هویم  نیا  هّللا ! لوسر  ای  هک 
یطخ دننام  شنینزان  ندرگ  رب  هتـشر ، نآ  رثا  دوب و  نیـسح  ندرگ  رد  هتـسب  هتـشادرب و  يذیوعت  هک  دـیوگ ، يوار  اندابکا  اندالوا  معن  هک 
ردارب يا  هک  دومرف ، هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » ایبنا دّیـس  دینابنجیم  رـس  تسیرگنیم و  ّطخ  نآ  رد  مالـسلا » هیلع   » لیئربج دوب  هدمآ  دـیدپ 

شندرگ رد  هتـشر  نامه  رثا  البرک  رد  هک  دـشاب ، يزور  هّللا  لوسر  ای  تفگ : نایرگ  ناـیرگ  لـیئربج  يرگنیم ، هتـشر  نیا  رثا  رد  رایـسب 
. ددرگ مومهم  مومغم و  نوزحم و  لولم و  هدوسرف ، تنحم  مولظم  هدز  مغ  دیهش  نآ  تبیصم  هب  تیب  لها  ياهناج  ددرگ و  دولآنوخ 

دزوسب مغ  نیز  رگج  مه  ار  کلفدزوسب  متام  نیرد  ناج  ار  کلم 
یگلاس جـنپ  رد  نادیهـش ، هاش  هلزان  هثداح  هلیاه و  هعقاو  مالعا  مجنپ : دزوسب  ملاـع  شاهلعـش  کـی  زا  هکنازورف  ددرگ  یـشتآ  ناسنادـب 

: دناهدروآ هدوب ،
ناگدازگرزب تسا و  دیع  زور  زورما  راوگرزب ! ّدج  يا  دنتفگ  دندمآرد و  نایملاع  دّیس  هرجح  هب  ناگدازهاش  هک  دوب  يدیع  حابـص  هک 

ّرثدـملا اهّیا  ای  تعلخ  رـس و  رب  كرمعل  جات  هک  وت  بناج  هب  يور  تسین ، ون  سابل  ار  ام  دناهدیـشوپ و  ون  ياـههماج  هک  مینیبیم  ار  برع 
هک ياهماج  دومرف و  لّمأت  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » ملاع هجاوخ  میهاوخیمن ، ون  هماج  زج  يدیع  و  میناتـسب ، يدـیع  ات  هدروآ  يرادربرد ،
هب ار  دوخ  ّرـس  دـش و  ّتیدـحا  هاـگراب  هجوتم  دومنیمن ، قیـال  زین  ار  ناـشیا  یمورحم  يدـیماان و  دوبن و  هناـخ  رد  دـشاب  ناـشیا  بساـنم 
يا تفگ : دروایب و  تشهب  للق  زا  ناشیا  تماق  دق و  بسانم  هتخود  دیفـس  هّلح  ود  دمآ و  لیئربج  لاحلا  یف  داتـسرف . ّتیدمـص  ترـضح 

. دیبلط ار  ناگدازهاش  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » لوسر ترضح  شوپ ، دوخ  زیزع  نادنزرف  رد  سابل  نیا  شابم و  لولم  دّیس !
. دیسر بیغ  زا  هتخود  امش  تماق  دق و  روخارف  تردق  طاّیخ  هک  یئاههماج  کنیا  تفگ : و 

تسار  دمآ  امش  لابقا  تماق ! دق و  ربتسارآ  تمارک  طاّیخ  هک  ردق  تعلخ 
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ص:311  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیگنر ياههماج  برع  ناکدوک  همه  زاونلد  ّدج  يا  دنتفگ ؛ زاین  نابز  هب  هراب  رگید  دندید ، دیفس  ار  اهتعلخ  نآ  نیـسح  نسح و  نوچ  اما 

. تسا نّولم  سابل  ياوه  زین  ار  ام  دنراد ،
ار ّمهم  نیا  هّللا  ۀغبص  هناخراک  داتـسا  هک  راد ، عمج  رطاخ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  لیئربج  دش . رّکفتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

ترـضح سپ  دـنروایب . ناتـسد  بآ  تشط و  ات  يامرفب  دزاونب ، دـنهاوخ  هک  گـنر  ره  هب  ار  وت  ناـگهشوگرگج  لد  دزاـسب و  لاـحلا  یف 
یلامیم نآ  رد  كرابم  تسد  وت  مزیریم و  اههماج  نیرب  بآ  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  لیئربج  دندروایب و  بآ  قیربا  تشط و  ات  دومرفب ،

. درک زاغآ  نتخیر  بآ  لیئربج  داهن و  تشط  رد  ار  هّلح  کی  رورس  نآ  دسر  روهظ  هب  دشاب  بولطم  هک  گنر  ره  ات 
نآ زبـس  گـنر  هب  تفگ  یهاوخیم ؟ گـنر  هچ  هب  ار  دوخ  هماـج  هدـید  رون  يا  هک  دوـمرف ، هدروآ  نسح  بناـج  هب  يور  ترـضح  سپ 
رد ار  هّلح  رگید  هدیـشوپ و  رد  ات  داد  نسح  هب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  تفرگ ، زبس  نول  یهلا  تردـق  هب  دـیلام  هّثج  کی  هب  تسد  ترـضح 
یف خرس . گنر  هب  تفگ  یلیام ؟ گنر  مادک  هب  وت  ّدج  ناج  يا  تفگ  دوب . هلاسجنپ  تقو  نآ  رد  وا  درک و  نیسح  هب  يور  هداهن ، تشط 
لاح نیا  هدـهاشم  زا  دـعب  لیئربج  درک . رب  رد  ار  نآ  نیـسح  دـمآرب و  یناـّمر  توقاـی  گـنر  هب  هّلح  نآ  اـیبنا  هجاوخ  تسد  رثا  هب  لاـحلا 

. دش نایرگ 
تقو نیا  رد  تفگ : ار  لیئربج  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » ملاع دّیس  دنداهن و  ردام  هرجح  هب  يور  هدیشوپ و  اههماج  هدش و  داش  ناگدازهاش 

، دندوب هتخاس  نیسح  نسح و  مان  هب  هک  اهرصق  تشهب و  رصق  رگم  دّیـس ! يا  تفگ  يدش ؟ نیگمغ  ارچ  وت  دنتـشگ  داش  نم  نادنزرف  هک 
نامه ناشیا  زا  کی  ره  رایتخا  زین  اجنیا  خرـس  توقای  زا  نیـسح  نآ  زا  دوب و  زبس  دجربز  زا  نسح  کشوک  هک  هدـنامن  كرابم  رطاخ  رد 

دننک و دیهـش  ار  نیـسح  دوش و  زبس  مومـس  رثا  زا  شکرابم  گنر  رمع  رخآ  رد  دنهد و  رهز  ار  نسح  هّتبلا  و  تسلاح . نآ  دّیؤم  ار  گنر 
. ددرگ خرس  يو ، نوخ  زا  شبیرفلد  هراسخر 

يزور : » هک دنکیم ، لقن  هشیاع  زا  دهاوش  رد  نیسح و  نوخ  تلجخ  زا  قفـش ، ددرگ  نوگهلالنسح  رهز  مغ  زا  دلام ، كاخ  رب  ور  هزبس 
هک دیسرپ  لیئربج  دمآرد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  لیئربج  اب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » هّللا لوسر 

ص:312  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هیلع و هّللا  یلـص   » لوسر دنـشکب  ار  يو  هک  دشاب  دوز  تفگ : لیئربج  دناشنب . دوخ  رانک  رب  ار  وا  تسا و  نم  رـسپ  هک  دومرف : تسیک  نیا 

: تفگ لیئربج  دشک ؟ هک  ار  يو  هک  دیسرپ  هلآ »
درک و البرک  بناج  هب  تراشا  لیئربج  سپ  تشک . دنهاوخ  نیمز  مادـک  رد  ار  يو  هک  میوگب  ار  وت  نم  یهاوخ  رگا  وت و  تّما  زا  یعمج 

نیگنر وا  نوخ  هب  و  تسا ، يو  لتقم  كاخ  نیا  تفگ  دومن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هب  تفرگرب و  خرـس  كاخ  يردـق 
. دش دهاوخ 

دناهدرک نیب  ناهج  مشچ  همرس  ناروح  هلمجدناهدرک  نیگنر  هدازهش  نآ  نوخ  زک  ار  كاخ 
دناهدرک نیسای  لآ  اب  نالد  نیگنس  نآ  هچنآدونشب  رگ  دنز  رس  رب  اهگنس  اراخ  هوک 

تایاکح نیا  نالقان  زوسرگج و  رابخا  نیا  نایوار  دـناهدرک  نید  هعلق  حـتف  هک  یناراوسهـشدناهداتفا  نوخ  قرغ  نادـیم  كاخ  رد  ارچ  هو 
هدعاق هدومن و  عوجر  وا  هب  نایعا  فارشا و  دیسر و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  لاح  أدبم  رد  هک  دناهدومرف ، لقن  هجو  نیا  رب  زودنا ، مغ 

ماما ترضح  هب  یتباتک  وا  دنداهن . تعباتم  يراداوه و  طخ  رب  تدارا  رس  رادمان ، راّرج  درم  رازه  تسیب  ای  هدجیه  دنداد و  دیهمت  ار  تعیب 
. درک ادا  مامت  هغلابم  هب  مالک  نیا  نومضم  هدومن ، ناشیا  فیرش  مودق  ياعدتسا  دیناسر و  ضرع  فقوم  هب  لاح  تروص  داتسرف و 

درک زاس  قارع  نتفر  گنهآ  دیسر ، نیـسح  ماما  هب  بوتکم  نیا  نوچ  دتفا  ام  ماقم  رب  يرذگ  ار  وت  رگادتفا  ام  ماد  هب  تداعـس  جوا  يامه 
عنم نتفر  زا  ار  باـنج  نآ  دـنچ  ره  اـّما  دوـمنن . قـفاوم  تروـص  نیا  ار  وا  ناراداوـه  نارادتـسود و  دروآ و  رفـس  بابـسا  هیهت  هـب  يور  و 
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ای تفگ : هتفاتش ، شتولخ  هب  سابع  نب  هّللا  دبع  رخآ  هب  داتفین . دیفم  دنتخاس ، دّکؤم  نیهارب  لئالد و  تماقا  هب  ار  شیوخ  ياعدم  هدومرف ،
ادـخ مرح  تقراـفم  ورم و  نوریب  هکم  زا  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ  ساـبع  نبا  يرآ ! هک  دومرف  يراد ، هفوک  تمیزع  هک  مونـشیم  ّمع ، نب 

دـصق هک  دـنمدرم  نامه  هفوک  لـها  و  دیـسر ؟ هچ  وا  هب  هک  يدـید  هدومرف  هجوت  قارع  هب  هدرک ، نیمرح  كرت  تردـپ  هک  نکم ، راـیتخا 
ناشیا نخـس  هک  نکم ، دامتعا  ناشیا  لوق  رب  شابم و  نمیا  ناشیا  زا  وت  دندز ، يو  رب  مخز  دـندومن ، تراغ  ار  يو  مایخ  هدرک و  تردارب 

. دیاین هنوگ ، چیه  هب  نامیپ  دهع و  يافو  ناشیا  زا  دیاشن و  ار  قوثو 
هک دومرف ، نیسح  ماما  شابیم  ایمیک  غرمیس و  بلاط  هزره ، هبيونشیمن  رگ  ناشیا و  زا  يوجم  افو  ص:313   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هفوـک مدرم  هداد و  ربـخ  هنادرم  درم  رازه  تسیب  تعیب  زا  هداتـسرف و  هماـن  نم  هب  لـیقع  نب  ملـسم  هچ  درادـن . اـهنآ  هب  یتبـسن  هّیـضق  نـیا 
دنکش و مهرد  لطاب ، مهم  هتفای  تیـشمت  ّقح  راک  هک  دیاش  موش ، بناج  نآ  هجوتم  هک  هدومن  سامتلا  دناهتـشون و  نم  هب  رایـسب  بیتاکم 

؟ تفگ مناوت  باوج  هچ  هّللا  دنع  مورن  رگا  هدش ، مزال  یتّجح  نم  رب  الاح 
جارخا رهش  زا  ار  دوخ  مکاح  نایفوک  رگا  تسوا ، ناسک  فّرـصت  رد  تکلمم  نآ  تسا و  رهـش  رد  دیزی  یلاو  زونه  هک  تفگ  سابع  نبا 

درک دیاب  گنج  دیزی  رکشل  اب  هنیآره  ار  وت  دننکن  نینچ  رگا  و  تسا ، باوص  ندومن  هجوت  بوص  نادب  دنوش  فرصتم  ار  تیالو  دننک و 
، دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینامب . سر  دایرفیب  سکیب و  امـش  دیایب و  روهظ  هب  ترـصن  تروص  هعقاو  نآ  رد  ناشیا  زا  هک  ادابم  و 

تیآ نیا  داشگ ، لاف  فحـصم  زا  هفوک  نتفر  يارب  نیـسح  ماما  تفرب و  سابع  نبا  مهدزاب  باوج  ادرف  منک و  هشیدـنا  نخـس  نیا  رد  هک 
نخـس هب  هّللا » لوسر  قدص  هّللا و  قدص   » هک تفگ : نیـسح  ماما  ِۀَمایِْقلا » َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک   » هک دـمآ .

هراچ نآ  زا  ارم  دـننم و  تداهـش  دـیؤم  ود  ره  مدوشگ ، لاف  هب  هک  دوخ  راـگدرورپ  مـالک  مدینـش و  باوخ  رد  هک  شیوخ  راوگرزب  ّدـج 
. ندرک دیاشن  ریبدت  هب  ریدقت  عفد  تسین ،

ياضق رب  لد  و  ماهداد . میمـصت  ار  قارع  رفـس  تمیزع  تفگ : يدومرف ؟ رکف  هچ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  دـمآزاب و  ساـبع  نبا  رگید  زور 
. نآ ردام  دارم ، تسه  دوب  قح  ياضر  هچنآ  هداهن ، یناحبس  مکح  ینّابر و 

تسحیـسف و هصرع  ضیرع و  تکلمم  هک  نک ، نمی  تیالو  هب  هّجوت  يراد  رفـس  لیم  رگا  هتبلا  نیـسح : ماما  يا  تفگ  سابع  نب  هّللا  دبع 
رامـشیب یحاون  نآ  رد  تیب  لهأ  ناهاوخ  اوه  نارادتـسود و  رگید  و  دناوت ، ردپ  هعیـش  مامت  نادمه ، هلیبق  دراد و  رایـسب  عالق  نوصح و 

دـننک و توعد  وت  تعیب  هب  ار  قیالخ  ات  زاس ، ناور  کلامم  فانکا  فارطا و  هب  ار  دوخ  ناـیعاد  يریگ  رارق  تیـالو  نآ  رد  نوچ  تسا و 
منادیم و دوخ  هرابرد  ار  وت  تقفش  لامک  مع ! رسپ  يا  هک  دومرف : نیسح  يامن  مایق  نادب  دشاب  اعّدم  هچ  ره  هاگنآ  دندنب  مهرد  يرکشل 

ص:314  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تروص نآ  خـسف  عون  چـیه  هب  تسا و  هتـشگ  ممـصم  هفوک  يوس  هب  نم  تمیزع  اـّما  مسانـشیم  دوخ  هب  تبـسن  ار  وت  تدـیقع  صوـلخ 

دوـخ ردـپ  ّدـج و  زا  تسا و  شیپ  رد  هعقاو  هچ  ارم  هک  منادیم  نم  دـمآ و  دـهاوخ  روـهظ  هب  هک  تسه  يّرـس  رفـس  نـیا  رد  ددـنبیمن و 
رامعا غلبم  تسام و  شیپ  باتک  نآ  نونکا  ایالبلا » ایانملا و  ملع  تیتوا   » هک دومرفیم ، ربنم  رس  رب  اهراب  مردپ  هک  ینادیم  وت  و  ماهدونش ،

نیا رد  دـسریمن . یئاج  هب  هک  يامرفم ، حاحلا  تمیزع  نیا  خـسف  رد  و  يامنم ، هغلابم  باب  نیا  رد  رگید  مینادیم  ار  تیب  لـها  لاـجآ  و 
. تسا يرگید  تسد  رد  نم  رومأ  مامز  مرایتخایب و  رفس 

میوپیم دوخب  هن  هر  نیا  هدشلد  نم  هکمیوگیم  رگد  راب  ماهتفگ و  اهراب 
هب تمیزع  نیا  هّتبلا  رگا  تفگ : سابع  نب  هّللا  دـبع  میوریم  مدرورپیم ، هک  تسد  نآ  زا  هکتسه  یئارآ  نمچ  لـگ  رگا  مراـخ  رگا  نم 

. ربم هارمه  ار  نادنزرف  نانز و  يراب  درک ، یهاوخن  قارع  نتفر  كرت  و  دیناسر . یهاوخ  ءاضما 
دوب نآ  هیعاد  ارم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : ساّبع  نبا  دنشاب  نم  اب  هکنآ  یلوا ، مراپـس ؟ هک  هب  و  مراذگ ؟ اجک  ار  ناشیا  هک  دومرف ؛ نیـسح 

تمزالم هب  نم  يریگ  رارق  هفوک  رد  وت  نوچ  هک  دیاش  و  دـشکیم ، هنیدـم  بناج  هب  تمیزع  نانع  ءاضق  دـئاق  اما  مشاب ، وت  باکر  رد  هک 
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؟ دیشچ مناوت  تّوق  مادک  هب  ترجاهم  ماجنا  مغ  ماج  و  دیشک ؟ مناوت  هنوگچ  تقرافم  راب  هک  منادیمن  و  دیسر . مناوت 
منامیمه بجع  منامب  وتیب  هکنیا  ردمنامیمزاب  هتسخ  نم  يوریم و  وت 

ناردارب و مالـسلا » هـیلع   » نیـسح ماـما  ترـضح  سپ  مـناریم  بآ  وـچ  نوـگلگ  هدـید  بآ  نـمیناریم  داـب  وـچ  تـمیزع  ياـپ  داـب  وـت 
لیقع ملـسم  ار  اضق  هک  هّجحیذ  موس  زور  رد  و  داد ، بیترت  اهلمحم  لاـفطا  ناوسن و  يارب  درک و  عمج  ار  دوخ  ناراداوه  نادـنواشیوخ و 
صلاخ ناّبحم  صلخم و  نارادتـسود  زا  یکی  هک  دـناهدروآ ، داـهن ، هار  هب  يور  هدـمآ  نوریب  هکم  زا  دوب ، هدیـسر  لـتق  هب  زور  ناـمه  رد 

. تسین یئاقب  ار  ناشیا  يافو  یئافو و  ار  شلها  لوق  هک  تسین  تحلصم  نتفر  هفوک  يوس  هب  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : ناشیا 
رد يداعا  میب  زا  اجنیا  مدنمهشیدنا و  ناشیا  تّجح  مازلا  زا  هک  داد  باوج  نیسح  ماما 

ص:315  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. مدنمک نآ  راتفرگ  نم  دناهدنکفا و  رد  بیغ  زا  يدنمک  هک  مدنبیم ، رفس  راب  تهج  نیدب  مدنزگ ،

ار رعاش  قدزرف  دیسر  حافص  لزنم  هب  نوچ  اّما  مدنـشک  يوس  نآ  زا  هگ  مدنرب ، يوس  نیا  زا  هگمدنمک  راتفرگ  هک  نم  منکچ ، نم  منکچ 
اپ و ود  دـش و  هدایپ  بکرم  زا  لاحلا  یف  داتفا ، نیـسح  ماما  يارآناهج  لامج  رب  رظن  ار  قدزرف  نوچ  دـیآیم ، قارع  بناـج  زا  هک  دـید ،

مدرم تفگ : هّللا  لوسر  نب  ای  يرآ ، تفگ : یئآیم ؟ هفوک  زا  قدزرف  يا  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  دیـسوب ، هب  ار  نیـسح  ماما  باکر  نار و 
لام هک  تسا  هیما  ینب  اب  ناشیا  ياهریـشمش  اّما  يراد ، وت  قح  هار  هک  تست ، اـب  ناـشیا  ياـهلد  هک  داد ، باوج  یتشاذـگ ؟ نوچ  ار  هفوک 
نطب هب  ماما  نوچ  تفر . مرح  بناـج  هب  هدرک ، عادو  ار  قدزرف  سپ  یئوگیم  تسار  هک  دومرف ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنراد  ناـشیا  اـیند 

امش قاّفتا  رب  لمتشم  دیسر  نم ، هب  لیقع  نب  ملسم  همان  هکنآ  نومضم  داتسرف  هفوک  هب  ار  وا  هداد ، رّهسم  نب  سیق  هب  یبوتکم  دیسر ، همّرلا 
نیا و  دانادرگم ! عیاض  نم  هرابرد  ار  امش  یعس  داهد و  ریخ  يازج  ار  امـش  ادخ  نم  مودق  هب  امـش  يدنموزرآ  قیوشت و  و  نم ، تفالخ  هب 

. مالسلا دیسر و  مهاوخ  بوتکم  بقع  رد  بیرقنع  نم  و  تفای ، لاسرا  تمس  همّرلا  نطب  زا  هفیحص 
مارآ ماقم  نآ  رد  ماش  رکـشل  زا  یعمج  اب  ریمن ، نب  نیـصح  دیـسر ، هّیـسداق  هب  نوچ  داهن و  هفوک  هب  يور  هتفرگ  ترـضح  نآ  هماـن  سیق 

رابخا ماما  تمیزع  زا  ار  وا  هتـشون  دایز  رـسپ  هب  اههمان  يداـعا  یعمج  دـمآ ، نوریب  هکم  زا  نیـسح  ماـما  نوچ  هک  دوب  نآ  ببـس  تشاد و 
یهاگآ تروص  نیا  زا  ناشیا  نامزالم  نیـسح و  ماما  و  دوب ، هدرپس  يراز  راک  ناریلد  يراک و  نادرم  هب  ار  اههار ، رـس  دایز  رـسپ  دندرک .

زا ار  وا  هک : دومرف  تبقاع  هدرک  اهتظلغ  يو  اـب  داـیز  نبا  داتـسرف و  هفوک  هب  هتفرگ  ار  وا  نیـصح  دیـسر ، هّیـسداق  هب  سیق  نوچ  دنتـشادن .
. دش كاله  دنتخادنا و  ریز  هب  رصق  يالاب 

قرع تاذ  هب  نیـسح  ماما  نوچ  تفای  دـهاوخ  رکذ  تمـس  لقن  نآ  بیرق  نع  هدوب و  البرک  زا  هفوک  هب  همان  لاسرا  هک  هدروآ ، هّمئألا  رون 
دورو لزنم  هب  هتـشذگرد  اجنآ  زا  و  یتفگ ، تسار  هک  دومرف ، یفوی » یفوکلا ال   » هک ياهدونـشن  رگم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  ریـشب  دیـسر 

همیخ بحاص  هک  دیسرپ  هدیدرگ  بصن  ياهمیخ  دید  يدنلب  بناج  کی  زا  دیسر .
ص:316  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تفریم هفوک  هب  هتشگ  غراف  نآ  کسانم  زا  دوب و  هدرازگ  جح  دمآیم ، هّکم  زا  تقو  نآ  رد  وا  یلجبلا و  نیقلا  نب  ریهز  دنتفگ  تسیک ؟
نیسح ماما  دومرف  هّجوت  مالسلا » هیلع   » مانألا ریخ  دنزرف  تمدخ  هب  مامت  لّمأت  زا  دعب  دومن و  یّللعت  لّوا  رد  ریهز  دیبلط و  ار  وا  نیسح  ماما 

، ناراسکاخ داسفا  شتآ  رادبات  ریشمش  بآ  هب  و  يزاتب ، یهلا  ّتبحم  نادیم  رد  تدهاجم  بکرم  هک  يراد  نآ  ّرـس  چیه  ریهز  يا  دومرف ،
!؟ یئاشگب دوخ  يور  رب  هناحبس  قح  يدونشخ  زا  يرد  یئامن و  زاورپ  تداهش  عمش  یلاوح  رب  راوهناورپ  يزاس و  یفطنم  ار  اوه 

. هّللا لوسر  نب  ای  هک  دش ، ّمنرتم  نخس  نیا  ياوحف  هب  هتخورفارب ، يداش  زا  ریهز  يور  یسر . ناناج  هب  ات  يرذگب  ناج  ز 
تسین تّزع  جات  راوازس  هکنآ  تسیرستسین  تمدخ  ناتسآ  رب  وت  شیپ  هک  يرَس 

تداعـس نینچ  ّبقرتـم  تلود و  نیا  دّـصرتم  هک  تسا  اهتّدـم  تسین  ّتبحم  شتآ  هتخوـس  هک  یلدهناورپ  ز  دوـب ، مـک  رظن  لـها  شیپ  هـب 
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همیخ هب  بیرق  دندنکرب و  ار  وا  همیخ  ات  دومرف  هب  هدـمآ ، نوریب  نیـسح  ماما  دزن  زا  سپ  لد . ماک  هب  مدیـسر  هک  ار  يادـخ  ّتنم  مدوبیم .
رایتخا تقرافم  نم  زا  تسا  هراک  ار  تداهـش  يوزرآ  مادـک  ره  امـش  زا  هک  تفگ : شیوخ  باحـصا  اـب  سپ  دـندرک . بصن  مولظم  ماـما 

! رادافو مدمه  راسگمغ و  رای  يا  تفگ  هدیبلط ، ار  دوخ  نز  هاگنآ  دنداهن ! هفوک  هب  يور  هدومن ، ضارعا  يو  زا  ریهز  نارای  بلغا  دـیامن .
ار نز  هک  تسا ، نآ  یلوق  و  نک . لحب  ارم  رادرب و  دوخ  ّقح  نم  لام  زا  وت  منکیم  يراپـس  ناـج  اـت  موریم  نیـسح  ماـما  تمدـخ  هب  نم 
وت هنازرف ! تّمه  بحاص  يا  و  هنادرم ، درم  يا  تفگ  نز  هک  تسا ، نانچ  رگید  یتیاور  و  داتسرف ، هفوک  هب  ردارب  هارمه  ار  وا  داد و  قالط 

تمدخ رمک  قاّفتا  هب  ود  ره  سپ  مشاب ، ارهز  همطاف  نارتخد  مزالم  هک  مهاوخیم  زین  نم  یشاب ، یضترم  رـسپ  تمدخ  رد  هک  یهاوخیم 
. دندومن ارس  ود  ره  تداعس  زارحا  هدومرف ، رایتخا  لوتب  داقحا  يراداوه  قیرط  و  هتسب ، نایم  رب  لوسر  دالوا  يراک 

هتسشن اهنت  نیـسح  ماما  دمآیم  هفوک  زا  یـصخش  دندیـسر ، قوقـش  هب  ات  دنتفرب ، اجنآ  زا  سپ  دسر » ارک  ات  نونک  تسا  تلود  راک  نیو  »
لیقع نب  ملسم  مدید  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  هک  يادخ  هب  تفگ ، صخش  نآ  و  دومن ، راسفتسا  فرط ، نآ  لاوحا  زا  و  دیبلط ، ار  وا  دوب ،

قشمد هب  ار  ناشیا  ياهرس  هدیشک  رادرب  ناشیا  ياهنت  و  دنتشک . هب  ار  هورع  نب  یناه  و 
ص:317  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

فوقو نیا  رب  یسک  نیسح ، ماما  زا  ریغ  تفرب و  درم  نآ  سپ  نوعجار . هیلا  انا  هّلل و  انا  تفگ : دونشب ، ربخ  نیا  هک  نیسح  ماما  دنداتـسرف .
دورف هک  لزنم  نیا  رد  و  دوب ، ماما  نارتخد  بحاـصم  یتخاون و  هب  ار  وا  نیـسح  تشاد و  یکچوک  رتخد  ملـسم  هک  دـیوگ ، يوار  تفاـین .
هدشن عقاو  نآ  لثم  زگره  هک  دومرف  یتاعارم  درک و  یـشزاون  ار  وا  ماما  دمآ و  نیـسح  ماما  شیپ  دوخ  تداع  هب  رتخد  نآ  دـندوب ، هدـمآ 
يزیچ تسارف  هب  دمآ و  دـیدپ  لد  رد  یّکـش  ار  رتخد  دیـشکیم ، وا  يور  رـس و  رب  كرابم  تسد  و  تسیرگنیم ، وا  يور  رد  رایـسب  دوب 
دیهـش مردـپ  رگم  دـشاب . نامیتی  روخارف  هک  یئامرفیم  یتیاعر  یئامنیم و  یتفطالم  نم  اـب  بشما  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ  درک و  مولعم 
رهاوخ بنیز  و  مشاب ، وت  ردپ  نم  هک  نکم ، گنت  لد  رتخد  يا  تفگ : دمآرد و  هیرگ  هب  دنامن و  لّمحت  رگید  ار  نیسح  ماما  تسا ؟ هدش 

ادا دوب  برع  بأد  هک  يزجر  نومضم  دیـشکرب و  دایرف  رتخد  وت . ناردارب  همه  نم  نارـسپ  و  وت ، نارهاوخ  همه  نم  نارتخد  وت ، ردام  نم 
. درک

یمدادن ار  ردپ  تسد  نامز ز  نیا  اتیمدازن  رد  ارم  یکشاک ؟ يا 
یمداهن وا  مدق  رد  كاخ  وچ  رس  اتوا  هاگباوخ  یمسانش  یکشاک ؟ يا 

نآ رب  ملـسم  نارـسپ  دمآرب ، رتخد  نآ  ناغف  دایرف  نوچ  یمداشگ  ممـشچ  همـشچ  اهیوج ز  اتنم  راک  تسار  يدش  هیرگ  هب  یکـشاک ، يا 
ناشیا زا  کی  ره  دنتشاذگن و  ورف  ياهقیقد  يرارقیب  يراز و  زا  دنتشادرب و  رـس  زا  اههماّمع  دندمآرد . ناغف  هلان و  هب  دندش و  علّطم  لاح 

. دنتفگیم لد  زوسب 
وا هلماعم  هغدـغد  زا  و  دوب ، هدـش  ّرثأتم  رایـسب  ملـسم  تبیـصم  زا  نیـسح  ماما  مدای  یهدیم  هچ  ملـسم ، لاحمدایرفب  لد ، درد  زا  دوخ  نم 

شلاح نابز  و  دش . ناور  شکرابم  هدید  هراوف  زا  بآ  نایفوک ، یئافویب  غاد  ملسم و  تقرافم  رجنخ  مخز  ببس  هب  هتـشگ ، رّکفتم  دحیب 
. دمآ ّمنرت  رد  راتفگ  نیدب 

میرگ نوخ  هظحل  کی  دوخ  لاح  رب  ات  هک  وشنوخ  الدمیرگ  نوچ  هک  منادیمن  مراد  بجع  يدرد  لد  هب 
میرگ  نورد  غاد  زا  هاگ  نوریب ، مخز  زا  یهگيراییب  غادرپ  ماهنیس  يراک ، مخزرپ  منت 

ص:318  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب هتشذگرد  هفوک  نتفر  رس  زا  نک و  محر  دوخ  تیب  لها  دوخ و  رب  هک  دنداد . دنگوس  ار  نیـسح  ماما  رم  اقفر ، زا  یـضعب  هک  دناهدروآ :

لیقع ناگریبن  نادنزرف و  تسین . يراکددـم  يرای و  هفوک  رد  ار  وت  و  دومن ، يور  هجو  نیدـب  هفوک  مهم  هک  يامن ، تعجارم  يوخ  نطو 
نآ زا  ای  میـشکب  دوخ  ماقتنا  ای  میدرگیمنزاب  دیآ ، راک  هچ  هب  یناگدنز  ملـسم  زا  دعب  ار  ام  هّللا  لوسر  نب  ای  هک  دنتفگ ، دندوب  هارمه  هک 
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. دشابن یتّذل  چیه  یگدنز  رد  اهنیا  زا  سپ  ءالؤه  دعب  شیعلا  یف  ریخ  هک ال  دومرف : زین  ماما  میشچب . مه  ام  هدیشچ  وا  هک  تبرش 
دیسرب دعـس  رمع  دصاق  دندیـسر ، هلابز  هب  هدرک  چوک  لزنم  نآ  زا  نوچ  تسا و  راع  یگدنز  تسین  نوچ  رایتسا  رای  ندید  رهب  یگدنز 

ار ملسم  هدومن ، یئافویب  ردغ و  تسناشیا ، همیمذ  همیش  هچنانچ  هفوک  لها  هکنآ  نومـضم  دیناسر . دوب  هتـشون  ماما  هب  هک  يو  بوتکم  و 
هک دش  نیقی  دعس  رمع  بوتکم  زا  ار  نیـسح  ماما  دش . هتـشک  متـس  غیت  هب  زین  هورع  نب  یناه  دیـسر و  هچنآ  ودب  دیـسر  ات  دنتـشاذگب  اهنت 

فارطا زا  هک  یعمج  دـش  لصاح  عالطا  نآ  رب  ار  مدرم  تفای و  عویـش  ماما  يودرا  رد  ربخ  نیا  نوچ  هدیـسر و  تداهـش  هجرد  هب  ملـسم 
ارس دندیسر ، لتاقملا  ینب  رصق  هب  دومرف  تلحر  لزنم  نآ  زا  نوچ  و  دندش ، قرفتم  هدرک  رایتخا  تقفارم  رب  ار  تقرافم  دندوب  هتسویپ  ودب 

اهنیا بحاص  هک  دیسرپ ، نیـسح  ماما  هتـسب ، روخآ  رب  یبسا  هتخیوآ و  نآ  زا  يریـشمش  هدرب و  ورف  نیمز  هب  ياهزین  هدز و  دندید ، ياهدرپ 
، تسا زارفارس  تکوش  تّوق و  هب  نارود  ناریلد  نامز و  نازرابم  زا  تسا و  هفوک  نایعا  زا  هک  یفعجلا  ّرحلا  نب  هّللا  دیبع  دنتفگ : تسیک ؟

. زاتمم دوخ  نارقا  اّفکا و  زا  و 
يو هلیبق  زا  هک  ار  یفعج  قورـسم  نب  جاّجح  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دوب  نارب  ریـشمش  گنج  رد  هکدوب  ناّرغ  ریـش  نوچ  گـنهآ  رد 

؟ دبلطیم هچ  يارب  زا  ارم  نیسح  ماما  جاّجح  يا  تفگ : هّللا  دیبع  دیناسر ، وا  هب  ترضح  نآ  مایپ  مالس و  جاّجح  داتـسرف . وا  بلط  هب  دوب ،
. ددرگ نآ  رب  هوالع  تداهـش  هجرد  دنـشکب  ار  وت  رگا  و  یبای ، میظع  باوث  ینک ، یعـس  ءادـعا  عفد  رد  رگا  یـشاب ، هارمه  وا  اب  اـت  تفگ :

نایم رد  نم  و  دوش ، هتـشک  دـسر و  راید  نادـب  نیـسح  ماما  ادابم  هک  ماهدـمآ  نوریب  نآ  تهج  هب  هفوک  لها  نایم  زا  نم  تفگ : هّللا  دـیبع 
ایند ّتبحم  رب  انب  هفوک  مدرم  هک  جاّجح  يا  نادب  و  مشاب ، يو  ناگدنشک 

ص:319  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تقفاوم هب  هن  مراد و  ناشیا  برح  تقاط  هن  نم  هدیزگ و  یقاب  میعن  رب  ار  یناف  لام  هتـسویپ و  دایز  رـسپ  هب  دناهتـشگرب و  تّوبن  نادناخ  زا 

. مرآیم ورف  تّمه  رس  ناشیا 
طیارـش ّرحلا ، نیا  دومرف ، هجنر  مدـق  يو  قاثو  هب  تساخرب و  دوخ  نیـسح  ماما  دـیناسر ، ضرع  هورذ  هب  لاـح  تروص  هتـشگزاب  جاّـجح 

، داتـسیا ناشیا  تمدخ  رد  دوخ  و  دیناشن . وکین  ياج  هب  ار  ترـضح  نآ  هدروآ ، ياج  هب  لیبقلا  اذه  نم  نوکی  ام  لیجبت و  مزاول  میظعت و 
راداوه رای و  راصنا و  ناوعا و  همه  ام  هک  دنداتسرف  نالوسر  هتشون ، اههمان  نم  هب  وت  رهـش  فراعم  هک  دومرف ، مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما 

هک مونـشیم  نونکا  و  میئامن ، مایق  يراپـس  ناج  طئارـش  هب  ام  ات  يوش ، بناج  نیا  هّجوتم  لیجعت  حاـنج  رب  هکنآ  لوئـسم  لومأـم و  میئوت 
باثم و نادب  ّرش  ریخ و  زا  ینک  هچ  ره  هک  هّللا ، دیبع  يا  ینادیم  وت  و  دناهتفاتـش . تیاوغ  تلالـض و  هیداب  هب  هتفاترب  تیاده  هار  زا  يور 

مّدـج شیپ  رد  وت  رکـش  تمایق  يادرف  ینک  تباـجا  رگا  مناوخیم ، دوخ  ترـصانم  تنواـعم و  هب  زورما  ار  وت  نم  و  دوب ، یهاوخ  بقاـعم 
. داد باوج  هّللا  دیبع  میوگب . هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » یفطصم

، دوب دهاوخ  لماش  رفاو و  ّظح  وا  بیـصن  لماک و  تابونم  زا  وا  هرهب  ترخآ  رد  دیامن ، وت  تعباتم  هک  ره  هک  تسا  مولعم  نیقی  هب  ارم  هک 
تسا نآ  نم  ّنظ  بلاغ  تسین ، شیب  دنچ  يدودعم  وت  اب  يرادن و  ینیعم  رـصان و  راید  نآ  رد  و  دنتاداعم ، ماقم  رد  وت  اب  نایفوک  نوچ  اما 
نایدام نیا  و  راد ، فاعم  ارم  دیآ ؟ هچ  نم  يرای  زا  هک  تسا  ادیپ  منت ، کی  نم  تسا و  رایـسب  دیزی  رکـشل  و  دش ، یهاوخ  بولغم  وت  هک 

هک ره  تسا و  هدیـسر  ودب  ماهتخات  هک  روناج  ره  بقع  زا  هک  تسا  یبسا  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يامرف . لوبق  تسوا ، مان  هقحلم  هک  نم 
عّقوت دـشاب ، یحالـس  نینچ  ار  یـسک  مک  برع  نازرابم  زا  و  تسمراص ، یفیـس  مه  ریـشمش  نیا  و  هتفاـین ، رد  ارم  درک ، هتخاـت  نم  یپ  زا 
بـسا عمط  هب  نم  تفگ  تساخرب و  ماما  درک . لوبق  نامیلـس  روم  خلم ز  ياپ  یهن . نم  ناج  رب  ّتنم  رّقحم  هفحت  نیا  لوبق  هب  هک  مرادیم 

نم زا  ار  دوخ  ناج  هک  یسک  لام  هب  ارم  يدرکن ، لوبق  وت  متشادیم ، ترهاظم  تنواعم و  عّقوت  وت  زا  هکلب  مدوب  هدماین  وت  شیپ  ریشمش  و 
. تسین یتافتلا  دراد  غیرد 

، تفگ زیمآدرد  تایبا  باب  نآ  رد  دروخ و  اهفّسأت  شیوخ  ریـصقت  رب  یفعج  هّللا  دـیبع  باـنج  هعقاو  نآ  زا  دـعب  هک  دـیوگ ، يوار  اـّما 
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یّکملا دمحا  نب  ّقفوم  دّیؤملا  وبا  خیرات  رد  هچنانچ 
ص:320  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هچ دوب ، ترورض  نآ  رکذ  هچنآ  رگم  ددرگن ، یبرع  تایبا  داریا  يّدصتم  هک  هدش ، رّرقم  قاروا  نیا  فیلأت  أدبم  رد  نوچ  تسا و  روطسم 
نیا نآ  نومضم  تفرن و  لاغتشا  یفعج  تایبأ  داریا  رب  مرج  ال  دشابیم ، « 1  » ریمض عّزوت  ببس  ار  نابز  یسراف  رابخا  يانثا  رد  نآ  عامتسا 

. تسا
يرایب هن  رد  مدق  اتفگ  ارمنادیهش  هاش  نوچ  هک  ترسح  یهز 

يراذگقح قیرط  مدزرونمتفرن  ترضح  نآ  هارمه  ارچ 
يرادتسود رد  وا  هار  دیهشزور  نآ  متشگیم  البرک  رد  رگا 

يراودیما قح  فطل  زا  ارمتمایق  يادرف  هب  يدوب  یسب 
يراسمرش ماقم  رد  مدنامبریصقت  يور  زا  نم  تفر و  وا  نونک 

، دـنناوخ هیبلعث  ار  نآ  هک  هفوک  قیرط  لزانم  زا  یلزنم  رد  هک  دـناهدروآ ، يراز  هآ و  درادـن  يدوس  یلوهآ  مشکیم  مداـمد  يراز  دـص  هب 
هدـید زا  بآ  هتـشگ و  رادـیب  هاگان  هدـش ، باوخ  رد  هداهن ، بنیز  شرهاوخ  راـنک  رد  رـس  دوب و  هدـمآ  دورف  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما 

و ییرگیم ؟ ارچ  ارهز ، هنیس  رورس  يا  یضترم و  هدید  رون  يا  یفطصم و  هشوگرگج  يا  تفگ : موثلک  ما  شرهاوخ  دیرابیم . شکرابم 
هک مدـید  باوـخ  رد  ار  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » یفطـصم مّدـج  تعاـس  نیا  هـک  دوـمرف ؛ نیـسح  ماـما  ریخب . اـّلإ  اداـبم  ناـیرگ  وـت  هدـید 

امـش هک  تفگیم  هداتـسیا  نم  شیپ  رد  هک  مدـید  ار  يراوس  دوـب و  دـهاوخ  دوز  اـم  هب  وـت  ندیـسر  نیـسح  يا  تفگیم : تسیرگیم و 
نانیشنهدرپ دش و  نایرگ  زین  موثلک  ّما  داد  تسد  هیرگ  دوخ  ّدج  هیرگ  زا  ارم  مدش و  رادیب  نم  دباتشیم  امـش  رثا  رد  گرم  و  دیباتـشیم ،

؟ میّقح هن  رب  ام  ردپ  يا  تفگ  تساخ و  ياپ  رب  ربکا  یلع  نایم  نآ  زا  دنتسیرگیم . هتشگ  نوزحم  لولم و  همه  تراهط  تمـصع و  میرح 
هچ دـسر  ام  هب  گرم  ای  میـسر  گرم  هب  ام  رگا  دوبن  یکاب  سپ  تفگ  تسام ، اب  ّقح  میّقح و  اـب  میّقحرب و  اـم  يرآ  دومرف ، ترـضح  نآ 

ٍءْیَـش ُّلُک   » تبرـش هب  تیرـشب  ملاع  يانبا  هلمج  كاله  رادـیاپان  تیاغ  هب  رمع  ساـسا  تسا و  راعتـسم  تاـیح ، ساـبل  هک  مینادیم  نیقی 
نارفاسم تسا و  رّرقم  « 2 « » ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه 

______________________________

. يراکهدنکارپ یعمجانساوح و  ریمض : عّزوت  (- 1)
هیآ 88. صصق  هروس  (- 2)

ص:321  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. رذگهر « 1 « » ُتْوَْملا ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ   » رهم رب  ار  ایند  هیداب  لزانم 

دنکفن شنمرخ  هب  شتآ  هثداح  قرب  هکناهج  راز  تشکب  یناما  مخت  تخیر  هک 
هرخآلا راّدلا  و  ، » نیحایر تاحفن  هب  ار  انف  نشلگ  ام  ردپ  يا  دنکن  خیب  تبقاع ز  شلجا  رـصرص  هکخرچ  هب  دیـشک  رـس  لابقا  هحود  مادک 

كاـب هچ  گرم  زا  ار  اـم  سپ  میباـییم  رونم  نّیزم و  « 2 « » َنیِحِرَف َنُوقَزُْری   » قیاـقح قیاقـش  هب  ار  تداهـش  رازلگ  مینیبیم و  هتـسارآ  ریخ »
؟ دشاب

تسوپ ز  ادیپ ، ار ، زغم  دزاس  گرمتسورد  اهتحار  هک  دمآ ، گرب  گرم 
شیوخ لصا  يوس  عرف ، زا  میوش  اتشیپ  ام ز  باجح  درادرب  گرم 

هناطقطق ار  نآ  هک  دندیسر  یعضوم  هب  هدومرف ، تلحر  لزنم  نآ  زا  سپ  دشک  ناتسب  بناج  ار ، نالبلبدشک  ناناج  يوس  ار ، اهناج  گرم 
دیهاوخ هک  اجکره  دیدرگزاب و  هک  مداد  يروتـسد  دـیلحب ، نم  زا  امـش  نامدرم  يا  هک : تفگ  ار  دوخ  رکـشل  لزنم  نآ  رد  ماما  دـنناوخ .
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هک ره  تسین . یجرح  امـش  رب  تسا و  هداتفا  ارم  راک  نیا  و  دـندروآ ، لتق  هب  لیقع  نب  ملـسم  دـندرک و  یئافویب  ام  اب  ناـیفوک  هک  دـیورب 
و نادنزرف ، اب  دنام . نیـسح  ماما  و  دنتـشاذگ ، ار  ترـضح  نآ  تمزالم  دنتـشادن ، یمدـق  تابث  افو  هار  رد  هک  یعمج  ددرگزاب و  دـهاوخ 
. تسین زیرگ  ناشیا  زا  ارم  نم و  زا  ار  ناشیوخ  ناتـسود  يا  هک  دومرف  زاب  ماما  نایلاوم . ناـّبحم و  زا  كدـنا  یعمج  ناـشیوخ و  ناردارب و 
رازگقـح و ناراداـفو  نآ  دـیوش ، هجوـتم  دـیهاوخ  هک  فرط  ره  هب  تسا  لاـجم  هک  ـالاح  دـینادرگب و  ناـنع  تـسا  تزاـجا  ار  امـش  اـما 
ای دنتفگ  هدومن  ّتیوط  صولخ  ّتین و  قدص  راهظا  هدوشگ و  صالخا  نابز  رابجلا  للملا  تاولص  هیلع  راتخم ، دّیس  تیب  لها  ناهاوخاوه 
وت زا  يور  زورما  هک  ره  هاش . ار  تماما  دنـسم  و  یهام ، ار  تیالو  رهپـس  وت  هک  داـب ! وت  ياـپ  كاـخ  يادـف  اـم  ناـج  رازه  هّللا ! لوسر  نب 

؟ دناوت نتسیرگن  وت  يور  رد  هدید  مادک  هب  ادرف  دنادرگب 
تیوس ملاع  نالبقم  همه  يورتیور  دمآ  لبقم  هک  ره  هلبق  يا 

تیور ؟ دنیب  هدید  مادک  هب  ادرفيور  دنادرگب  وت  زک  یسک  زورما 
______________________________

هیآ 78. ءاسن  هروس  (- 1)
هیآ 9. ۀبوتلا  (- 2)

ص:322  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دیواج یهاشداپ  ببس  هک  وت  تمزالم  تمدخ و  کلم  زا  و  میرادزاب ، وت  يالو  نماد  زا  ماصتعا  تسد  تّجح  هچ  هب  ام  هّللا ! لوسر  نب  ای 
. يوت شناناج  هک  میراد  تسود  نآ  زا  ار  ناج  و  یئوت ، شناطلس  هک  میناد  ار  نآ  کلم  ام  هکلب  میرآ ؟ تکلمم  مادک  هب  يور  تسا 

یشاب وت  شناناج  هک  یناج  اشوخیشاب  وت  شناطلس  هک  یکلم  اشوخ 
یشاب وت  شناسنا  هک  یمشچ  اشوخدشاب  وت  يور  رد  هک  یئور  اشوخ 

ناتسوب زا  ار  ام  تلالج ، نشلگ  نمـسای  يا  و  تلاسر ، هضور  ناحیر  يا  یـشاب  وت  شنامرد  هکنآ  يوب  هبيرمع  میدرب  رـس  هب  لد  درد  هب 
راخ ام  رظن  رد  همه  اهنآ  تلامج ، قشع  ناتسراخ  اب  تسا  رازلگ  لگرپ و  ملاع  همه  رگا  هک  نکم ، هلاوح  قارف  ناتـسراخ  هب  دوخ ، لاصو 

. تسا
اهناتسلگ هب  نتفر  دشاب ، يرظنهتوکنماد  رد  هتخیوآ  تقشع  مغ  راخ  ات 

میاهتخانـش و ار  وت  تقیقح  هب  ام  هّللا ، لوسر  نب  ای  اـهنابایب  تسلهـس  دـشاب ، مرح  قشع  نوچتسین  مغ  دـسرب  یجنر  ار ، اـم  تبلط  رد  رگ 
ینکشنامیپ یئافویب و  مسر  و  میاهتخات ، وت  تعباتم  رامضم  رد  یـسانشقح  بکرم  هتخارفا و  تصلاخم  نادیم  رـس  رب  وت  يراداوه  ياول 

زا تسد  ام  ینیچرد ، ام  زا  تبحـص  نماد  ای  یناشفا  ام  رب  لالم  نیتسآ  وت  رگا  هتخادنارب . تسین ، اور  تّورم  نیئآ  تّوتف و  بهذـم  رد  هک 
. میئآیم رد  راوید  زا  ینارب  رد  زا  رگا  میرادنزاب و  وت  نماد 

ساپـس هفیظو  يرازگرکـش و  هقیرط  میـشاب  هتفایرد  وت  تمعن  ّقح  هکنآ  زا  دـعب  تسد  وت ز  نماد  میراذـگنیناشفا  نماد  راـب  دـص  وت  رگ 
دایقنا و ّطخ  رب  تدارا  رس  معنلا ) مودت  رکّشلاب  و   ) هدعو هب  و  میهدن . تسد  زا  یتمعن  نینچ  میشاب  هدنز  ات  هک  دنکیم  نآ  ياضتقا  يراد ،

. میهن تعاطا 
نیـسح ماما  دندرکیم و  هیرگ  نانخـس  نیا  يانثا  رد  نایلاوم  دنراذگب  رگد  دنریگب و  هک  دشاب  فیحدـیما  نابیرگ  دـیواج و  تلود  نماد 

هکم زا  نیسح  ماما  نوچ  هک  دوب  هداتسرف  هّکم  هب  یـسوساج  دایز  نبا  هک  دیوگ ، يوار  اّما  تفگ . ریخ  ياعد  ار  ناشیا  و  تسیرگیم ، زین 
دیسر رد  سوساج  تقو  نیا  رد  نک ، ربخ  ارم  دوش  هفوک  هّجوتم  دیآ و  نوریب 

ص:323  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نخـس نیا  هک  دایز  رـسپ  تسا . نوکـس  ینب  هلیبق  رد  زورما  و  هدـمآ ، نوریب  هّکم  زا  نیـسح  ماما  هک  تسا  زور  هدزناش  هک  دـیناسر  ربخ  و 
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رگید فرط  هب  هک  دراذگن  دناسر و  هفوک  هب  ار  نیـسح  ماما  دشاب  هک  هجو  ره  هب  هک  داتـسرف  راوس  رازه  اب  ار ، یحایر  دیزی  نب  ّرح  دینـشب 
هک تفریم . هفوک  هب  يور  هدـمآ  نوریب  هلیبـق  نآ  زا  نیـسح  ماـما  اـّما  دـیبلطیم  ار  نیـسح  ماـما  تفرگ و  شیپ  هیداـب  هار  ّرح  دور  نوریب 

هیداـب رد  وـت  بلط  هب  اهرکـشل  داـیز  نبا  هک  تفگ  سک  نآ  درک . لاؤـس  هفوـک  لاـح  زا  ماـما  دـمآ ، شیپ  ار  وا  هـمرکع  ینب  زا  یـصخش 
هب یئامن و  تعجارم  هک  تسا  نآ  تحلصم  دنشکیم ، وت  راظتنا  هتفرگ و  ورف  هاپس  ار  ارحـص  همه  بیذع  ات  هّیـسداق  زا  هدرک و  نادرگرس 

هکلب تسین . يدامتعا  نایفوک  لاعفا  لاوقا و  رب  هک  سانـش  نیقی  و  ناشیا . ياهریـشمش  اههزین و  بناج  هب  رگم  يوریمن  هک  دنگوس  ادـخ 
ماما دناهدرک . قاّفتا  ماش  رکـشل  اب  ترـضح  نیا  نامزالم  هبراحم  رد  الاح  دندوب ، هدـمآرد  وت  تعیب  رد  تّمع  رـسپ  تسدـب  هک  اهنآ  رثکا 
ماما ترضح  سپ  دهد . ریخ  يازج  ار  وت  یلاعت  ّقح  يدروآ ، ياج  هب  تحیصن  طرـش  وت  اریخ  هّللا  كازج  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

طـسو هب  باتفآ  نوچ  دـش و  ناور  حابّـصلا  یلع  دومرف ، هتوتیب  اـجنآ  بش  دیـسر . تارـس  لزنم  هب  اـت  تفریم  تشذـگرب و  وا  زا  نیـسح 
ار نیسح  ماما  هاپس  یهایس  نوچ  هتسشن ، دوخ  نابسا  ياههیاس  رد  دندوب و  هدمآ  دورف  ارحص  نآ  رد  هک  دید ، ار  ّرح  رکشل  دیـسر  ءامـسلا 

مان دمآ و  شیپ  دیزی  نب  ّرح  تسیک ؟ هاپس  نآ  رتهم  هک  داتسرف ، سک  نیسح  ماما  دندیـشک . فص  ناشیا  هار  شیپ  رد  هدش  راوس  دندید ،
ماما امـش . برح  هب  هک  تفگ : ّرح  ام ؟ برح  هب  ای  ياهدـمآ  ام  يرایب  انیلع ، مأ  اـنل  ّرح أ  اـی  هک  دومرف : نیـسح  ماـما  تفگب ، دوخ  بسن  و 

ار وت  هک  هداتـسرف  دایز  رـسپ  ارم  تفگ  يراد ؟ لایخ  هچ  رح  يا  تفگ ، هگنآ  میظعلا » یلعلا  هّللاب  الا  ةّوق  لوح و ال  ال   » هک دومرف : نیـسح 
تقو تسیرگنزاب  ترـضح  نآ  هفوک ، هزاورد  ات  مشاب  وت  مزالم  هکلب  يور ، نوریب  رگید  فرط  هب  هک  مراذـگن  يدرگزاب و  هک  منکن  اهر 

نب ای  تفگ  ّرح  میرازگ  زامن  دوخ  موق  اـب  نم  رازگزاـمن و  دوخ  موق  اـب  وت  يآ و  دورف  تسا  زاـمن  تقو  ّرح  يا  تفگ : دوب ، نیـشیپ  زاـمن 
ادا ار  تیب  نیا  نومـضم  و  یناهج . لها  ماما  ینامز و  ياوشیپ  وت  هک  میرازگ . زامن  وت  یپ  رد  رکـشل  ود  ره  اـت  وش  شیپارف  وت  هّللا ! لوسر 

. درک
نم ّتین  ماهدنز  ات  تسا  نیمهيزامن  ره  رد  وت  اب  ادتقا  نم و  ص:324   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

سپ درازگب  نیـشیپ  زامن  هدـمآ ، دورف  و  تفگ : اعد  ار  وا  نیـسح  ماـما  نم  تعاـط  ادـخ  دریذـپ ، رد  اـجکمراین  ور  را ، تیوربا  بارحم  هب 
نیا تمیزع  مدرواین و  بوص  نید  هب  يور  نم  سانلا ! اهّیا  تفگ  درک و  ادا  هناحیـصف  ياهبطخ  هدومرف  هیکت  دوخ  ریـشمش  رب  تساخرب و 

هک وش ، ام  راید  هّجوتم  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  هب  هک  دیـسر ، یپردیپ  امـش  ياههمان  دـندمایب و  بقاعتم  امـش  نالوسر  اـت  مدرکن ، بناـج 
رب رگا  مدمآ  امـش  نخـس  هب  نم  و  دریذپ . ماظتنا  ام  ترخآ  ایند و  تاّمهم  یـشاب ، ام  نایم  رد  وت  رگا  مینک  يو  هب  ادتقا  هک  میرادـن  یماما 
نم تعباتم  تعیاـبم و  زا  رگا  و  مهن ، امـش  رهـش  رد  مدـق  ناـنیمطا  رـس  زا  نم  اـت  دـیزادرپ ، نآ  دـیدجت  هب  دیخـسار  دوخ  قیثاوم  دوهع و 
ربخ تابوتکم  نیا  زا  نم  هک  ادخ  هب  دـنگوس  نیـسح ! ماما  يا  تفگ  ّرح  مورب . مهاوخ  هک  بناج  ره  هب  هتفاترب  تعجارم  نانع  دینامیـشپ ،

هدناوخ نوچ  دندروآ و  ار  بیتاکم  نآ  هک  دومرف ، سپ  تسا ، نم  اب  ناشیا  ياههمان  هک  دـناوت  رکـشل  رد  یعمج  هک  دومرف ، ماما  مرادـن .
زین رگید  زامن  تساخرب و  نیسح  ماما  سپ  دنتشگ . شوماخ  هدش و  لعفنم  هدز و  لجخ  دنتخادنا و  شیپ  رد  رـس  مدرم  نآ  زا  یـضعب  دش 
نیا هک  عضوم  ره  رد  هکنآ  نومـضم  داد . يو  هب  داـیز  نبا  بوتکم  هدـمآ ، ّرح  دزن  دیـسر و  رد  يراوس  رتـش  هاـگان  هک  درک  تعاـمج  هب 

. رآ دورف  دشاب  رود  هایگ  بآ و  زا  هک  یلزنم  رد  ار  وا  رادفوقوم و  اجنآ  رد  ار  نیسح  ماما  دسر  وت  هب  بوتکم 
نینچ رگا  هک  مناریح  نم  و  وت ، نتفرگ  رد  دراد ، هغلابم  هچ  دایز  رـسپ  کنیا : هک  رگنب  هک  داد  نیـسح  ماـما  هب  درک و  هعلاـطم  ار  هماـن  ّرح 

هّللا لوسر  نب  اـی  تفگ  دوخ  هاپـس  زا  ناـهنپ  سپ  مرادیم . مرـش  لوسر  ادـخ و  زا  موش  برح  رـشابم  رگا  مسرتیم و  داـیز  رـسپ  زا  منکن 
چیه هب  مدـمآیم  هک  هار  نیا  رد  نم  و  درگن . وت  رد  تناـیخ  هب  رگا  دـشاب  هدـنکرب  شاهدـید  دـشک و  غیت  وت  رب  رگا  داـب  هدـیرب  رح  تسد 

متفگیم دوخ  اـب  نم  دـندادیم و  تراـشب  تشهب  هب  ارم  دیـسریم و  نم  شوگ  هب  ناـشیا  زا  يزاوآ  هک  اـّلا  متـشذگن ، یخوـلک  گـنس و 
وت اـب  ارم  ترورـض  هب  دـنهارمه و  نم  اـب  ناـفلاخم  نونکا  تسا ؟ تراـشب  هچ  نیا  يوریم  ادـخ  لوسر  رـسپ  برح  هب  وت  رب  ياو  کـلیو 

دیئآ و دورف  رترود  تسهارمه  مرح  هکنآ  هناهب  هب  رگا  دوب  دیابیم 
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ص:325  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مولعم دندرگ و  رادیب  نم  مدرم  دوش و  زور  نوچ  دیورب و  دیهاوخ  هک  فرط  ره  زا  دینادرگب و  هار  دیزیخرب و  دنور  باوخ  هب  مدرم  نوچ 

راوس تفگ و  اعد  ار  وا  نیسح  ماما  میئامن . تعجارم  هتخاس  هناهب  ار  امش  نتفر  میدرگ و  هب  هیداب  نیا  رد  ياهراپ  ام  دیاهتفر ، امش  هک  دوش 
ورف تلفغ  باوخ  هب  دنتفخب و  ّرح  رکـشل  نوچ  دندمآ و  دورف  تشذگب ، بش  زا  گناد  ود  ات  دـندناریم  رگیدـکی  اب  رکـشل  ود  ره  هدـش 

ات دنوریم ، اجک  هب  هک  دنتسنادیمن  کیرات و  سب  دوب  یبش  دنداهن . هار  هب  يور  دوخ  مدرم  اب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفر 
. دش نشور  ناهج  دیمدب و  حبص  هک  یتقو 

، داتسیاب هدیسر  كانلوه  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بسا  درک  رازهلال  قفش  گنرز  ار  قافآدرک  راکشآ  دوخ  تمالع  دمآ و  حبص 
نیا تفگ ، یکی  تسا ؟ نیمز  هچ  نیا  دنادیم  سک  چیه  هک  دیسرپ  نیـسح  ماما  تشادیمن . رب  ماگ  زا  ماگ  دزیم  هنایزات  ماما  دنچ  ره  و 

: تفگ نیـسح  ماما  دنناوخ . البرک  ار  عضوم  نیا  يرآ ، دنتفگ : دشاب ، هتـشاد  رگید  مان  دیاش  تفگ : ترـضح  نآ  دـنیوگ ، هیرام  ضرا  ار 
ابع لآ  لاجر  ّطحم  اجنیا  تسام . ياهنوخ  نتخیر  ياج  نیا  تسا و  ـالب  برک و  نیمز  نیا  ءامّدـلا  کفـس  ـالب و  برک و  ضرا  ربکا  هّللا 

. تسا
دوب الب  برک و  همه  ام  بیصن  اجنیادوب  البرک  نیقی  هب  نیمز  نیا  مان  رگ 

دوب ابع  لآ  متام  هک  دوب  اجنیا  ودنشک  یبن  لآ  رب  غیت  هک  دوب  اجنیا 
دوب ات  ود  اجنیا  نم  نازرابم  تشپدوش  هبت  اجنیا  نم  تارّدخم  راک 

هچ نیا  راوگرزب ، ردـپ  يا  هک  دـمآ ، شیپ  ربـکا  یلع  دوب  اوه  بآ و  رد  هک  ییهاـم  غرم و  رهشیوـخ  مشچ  بآ  نم  تبیـصم  رد  دـنزیر 
نیدـب نیّفـص ، تمیزع  تقو  رد  یلع  یـضترم  تّدـج  اب  ردـپ ! ناج  يا  تفگ  یئوگیم ؟ هک  تسا  لاقم  هچ  نیا  يریگیم و  هک  تسلاف 

زا هاگان  هک  مدوب ، هتسشن  يو  نیلاب  رس  رب  نم  داهن و  نسح  ماما  مردارب  رانک  رب  رس  دمآ و  دورف  ریما  دنیوگیم . البرک  هک  مدیـسر  عضوم 
و دوب ، ارحـص  نیا  رد  نوخ  زا  یئایرد  هک  مدـید  هعقاو  رد  تفگ : دـش ؟ هچ  ار  وت  هاـتبأ  اـی  تفگ : مردارب  ناـیرگ . ناـیرگ  دـمآرد  باوخ 

وا دایرف  هب  سک  چیه  دنکیم و  دایرف  دنزیم و  اپ  تسد و  هداتفا ، ایرد  نآ  رد  نم  نیسح 
ص:326  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ربص متفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  داد . دهاوخ  تسد  هلیاه  هعقاو  ارحـص  نیا  رد  ار  وت  هّللا ! دبع  ابا  ای  تفگ : هدرک  نم  هب  ور  هاگنآ  دسریمن ،
یَّفَُوی اـمَّنِإ   » هک دـیآیمن ، رامـش  رد  ناگدـننک  ربـص  دزم  هک  نک  نینچمه  هک  دوـمرف  ریما  مراد ؟ هراـچ  هچ  یئابیکـش  ربـص و  زج  منک و 

. تسا ربص  دومرف  هک  يزیچ  هب  کسمت  ار  ام  و  تسا ، نارباص  رای  ادخ  ٍباسِح » ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا 
: هدومرف هّمئألا  رون  رد  دینزب و  اههمیخ  دینک و  زاب  اهراب  دیناباوخب و  نارتش  الاح  هک  دومرف  نیسح  سپ 

تخیر دنهاوخ  البرک  كاخ  هب  ام  يوربآتخیر  دنهاوخ  ام  نوخ  اجنیاک  دیئاشگب  راب 
تخیر دنهاوخ  یفطصم  لآ  راسخر  رب  درگتشک  دنهاوخ  ار  راّیط  رفعج  ناکدوک 

اجنامه هدـینادرگب ، بکرم  زا  ياپ  نیـسح  ماما  هگنآ ، تخیر  دـنهاوخ  ادـخ  ریـش  هدـید  رون  نوخمدهبمد  يزاب  هابور  هلیح  زا  ناگـس  نآ 
ماما كرابم  يوسیگ  هک  تساخرب  يرابغ  وا  زا  دش و  درز  گنر  ار  كاخ  دیـسر ، البرک  كاخ  هب  ترـضح  نآ  مدق  نوچ  اّما  دمآ . دورف 

. دسریم نم  لد  هب  میظع  یلوه  هیداب  نیا  زا  منکیم و  هدهاشم  یلاح  بجع  ردارب  يا  تفگ : موثلک  ما  هدش  درگ  رپ  نیسح 
هدیبلط ار  ونابرهش  داد و  یّلست  ار  رهاوخ  نیـسح  ماما  تسباریـس  نابل ، هنـشت  لد  نوخ  زا  شگیرتسبایان  رد و  هتـشک  زج  هک  قشع  يداو 
اضعا هتسکش و  مهرد  يور  رس و  هداتفا و  بسا  زا  عضوم ، نیا  رد  ینیب  ارم  نوچ  زاسراک  راسگمغ  يا  زاونلد و  رای  يا  هک  درک . ّتیـصو 

یتبیصم نیرتمیظع  ادعا ، تتامش  هک  یشارخن ، يور  هنیس و  ینکن و  هنهرب  يوم  رـس و  ات  راهنز  هتـشگ ، حورجم  هزین  ریت و  غیت و  مخز  زا 
تسا زادگناج  زوسلد و  ربخ  هچ  نیا  رورس ، دّیس و  يا  دنتفگ  هدمآ ، ناغف  شورخ و  رد  همه  دندینش  نخس  نیا  تیب  لها  نوچ  اّما  تسا .
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؟ یهنیم نابیرغ  نامیتی و  ام  هنیس  رب  هک  تسلالم  هودنا و  غاد  هچ  نیا  و  یهدیم ؟ هک 
دـندرک و هیرگ  نادـنچ  اـبرقأ  نادـنزرف و  سپ  ددرگ  نوحیج  هلجد و  لد  مغ  زا  اهدـیدددرگ  نوـخ  یگمه  اـهلد  هک  تسیچ  نخـس  نیا 

ماما دندرک . رایتخا  ربص  هدیـسر  ناشیا  شوگ  هب  اضقلاب  ءاضّرلا  يادن  دندمآ و  گنت  هب  ناشیا  هیرگ  زا  نامـسآ  نیمز و  لهأ  هک  دندیلانب 
. دیرب ادخ  هب  هانپ  دینک و  ربص  هکنآ  زج  هب  تسیچ ؟ هراچ  تسا  نینچ  نوچ  هک  دومرف :

ص:327  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. دنتفرگ رارق  تارف  بآ  هب  کیدزن  دندزب و  همیخ  اجنآ  وا  ناسک  ات  دومرف  هب  هدمآ ، دورف  اجنآ  هب  نیسح  ماما  هاگنآ 

ياعدتسا ارم  یتشون و  همان  وت  هک  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هب  تشون  ياهعقر  البرک  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک  هدروآ  هّمئألا  رون 
رگا یـشاب و  هدروآ  ياج  هب  تورم  هدـعاق  دوخ  یناسر  اـفو  هب  ار  دوخ  دـهع  ینک و  يراـی  ارم  رگا  ماهدـمآ  کـنیا  نم  و  يدرک ، ندـمآ 

، دناهتفرگ نم  رب  اههار  رـس  فلاخم  رکـشل  الاح  دندرک . نیمه  مّمع  رـسپ  ردارب و  ردـپ و  اب  هک  تسین  بیرغ  هفوک  لها  زا  ینک  یئافویب 
ماهداتـسیا تعاطا  مدق  هب  مظعالا » هّللا  باب  اضقلاب  ءاضّرلا   » دصرم رب  و  هداد ، رد  ادخ  ياضق  هب  نت  نم  ّالا  و  دـشاب . وکین  دـینک  يرای  رگا 

قیرط يانثا  رد  دـش و  هفوک  هّجوتم  هتفرگ و  ار  همان  سیق  داد و  یبارعا  سیق  هب  ار  همان  سپ  سب » تسنداد و  اضق  مکح  هب  اـضر  ناـمرد  »
نیا تفگ : دایز  نبا  دیردب ، هدروآ  نوریب  لغب  زا  ار  همان  داتفا  دایز  رـسپ  رب  سیق  مشچ  نوچ  دندرب . دایز  نبا  شیپ  هتفرگ  ار  وا  نارادهار ،
هیلع  » نیـسح ماـما  شیپ  زا  هک  داد  باوج  يدوـب ؟ هدروآ  اـجک  زا  تفگ  مدوـب  نم  نآ  هدـنروآ  هک  دوـب  ياهماـن  تفگ  دوـب ؟ هچ  ذـغاک 

زا ار  وت  تفگ  دایز  رسپ  تسین . افو  طرش  ندرک  شاف  نانمـشد  رب  ناّبحم  رارـسا  هک  یناوخن  وت  ات  تفگ : يدیرد ؟ هب  ارچ  تفگ  مالـسلا »
يور و ربنم  رب  ای  یئوگب ، نم  اب  يدوب  هدروآ  ناشیدب  همان  هک  ناسک  نآ  ياهمان  ای  یبای ، یئاهر  نم  گنچ  زا  ات  درک ، دـیاب  یکی  راک  ود 

. ینک شیاتس  ار  دیزی  ارم و  یئوگازسان و  ار  شردپ  ردارب و  نیسح و  ماما 
ات تسرف ، ربنم  هب  ارم  نک و  عمج  عماج  دجـسم  رد  ار  موق  منکب  رگید  راک  نیا  اـّما  تسین  نکمم  دوخ  هماـن  لـها  ماـن  راـهظا  تفگ  سیق 

ربنم يالاب  هب  سیق  دنداهن و  دجسم  نحـص  رد  ربنم  دندش و  رـضاح  عماج  دجـسم  هب  قیالخ  ات  دندرک  ادن  يدانم  سپ  میوگب . مناد  هچنآ 
ّقح يالتبا  رد  داتـسرف و  دورد  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » تلاسر ترـضح  رب  درک و  شیاتـس  لامج  لالج و  تافـص  هب  ار  يادـخ  هدـمآرب 

ات هداتـسرف  ارم  و  منیـسح ، ماما  ترـضح  لوسر  هک  دینادب  موق  يا  تفگ : سپ  دناوخ ، ورف  دنچ  یثیدح  ار  ایلوا  ایبن و  ارم  یلاعت  هناحبس و 
« هلآ هیلع و  هّللا  یلص  . » تسادخ لوسر  دنزرف  هک  اریز  تفالخ ، هب  تسا  رتراوازـس  دیزی  زا  يو  هک  مهد  تعیب  يو  اب  ار  تیالو  نیا  مدرم 

اب البرک  رد  هک  دینک ، يو  يرای  دیباتشب و  سپ 
ص:328  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. درآ البرک  نابایب  هب  يور  هدرکان  هشیدنا  الب  موجه  زا  هک  یتلود  بحاص  اشوخ  تسا ، رایسب  فلاخم  رکشل  هدمآ و  دورف  یمدرم  كدنا 
زا شورخ  درک  زاغآ  دایز  نبا  دـیزی و  تّمذـم  داتـسیا و  رد  سپ  دزیهرپن  الب  زک  یلدریـش  تساجکتسالب  ماد  قشع  ناـبایب  بیـش  زارف و 

، دندیناشچ تداهش  تبرش  دندرب و  کشوک  يالاب  هب  هدروآ ، ریز  هب  ربنم  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  دیـسر و  دایز  نبا  هب  ربخ  هدمآرب ، هفوک  لهأ 
البرک رد  نیسح  ماما  هک  دونش  دایز  رسپ  نوچ  و  تفگ . ریخ  ياعد  ار  وا  تسیرگ و  هب  رایـسب  دیـسر  نیـسح  ماما  هب  يو  لتق  ربخ  نوچ  و 

مرن رتسب  رب  يونشب  ار  يو  ربخ  ای  یبای  ار  نیـسح  رگا  راهنز  هک  هتـشون  همان  نم  هب  دیزی  هکنآ  نومـضم  تشون  يو  هب  ياهمان  هدمآ ، دورف 
ار وت  نیسح  يا  نونکا  یتسرف . نم  شیپ  يرادرب و  شرس  دنک  ابا  رگا  و  يرآرد ، نم  تعیب  هب  ار  وا  ات  يروخن  ریـس  بآ  نان و  و  یبسخن ،
دـناوخرب و دیـسر  نیـسح  ماما  هب  همان  نآ  نوچ  شاب . هدامآ  ار  گنج  ینکیمن  نینچ  رگا  و  يآرد . دـیزی  تعیب  هب  اـیب  منکیم  تحیـصن 

. دننک رایتخا  قلاخ  بضغ  رب  ار  قولخم  ياضر  هک  یموق  نآ  لاح  ادب  يا  تفگ  تخادنیب و 
همان باوج  هک  تفگ  دایز  نب  هّللا  دیبع  لوسر  سپ  كانمـشخ  ار  ادخ  دنزاس و  دونـشخ  ار  قلخدننک  یبقع  رب  تشپ  دـنروآ و  ایند  هب  ور 

وا يازج  ازس و  تسین و  یباوج  نم  کیدزن  ار  وا  همان  « 1 ، » باذعلا ۀملک  هیلع  تقح  دقف  باوج  يدنع  هل  ام  دومرف : نیسح  ماما  دیسیونب 
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هب يور  دش و  دایز  وا  بضغ  دروایب . نتـشونان  باوج  نتخادنا و  همان  ربخ  دمآ و  دایز  هّللا  دیبع  دزن  هتـشگزاب  لوسر  هن ، باذع  هملک  زج 
. مراد ینازرا  يو  هب  دبلط  هک  قارع  دالب  زا  ياهدلب  ره  و  ددرگ ؟ نیـسح  برح  يّدصتم  هک  امـش  زا  تسیک  هک  درک  دوخ  سلجم  راّضح 

وت هک  مونـشیم  هک  دش  یتّدم  تفگ  دیبلط و  شیپ  ار  دعـس  رمع  هّصقلا ، درکن  تباجا  سک  زین  موس  مود ، تبون  دادـن  باوج  سکچـیه 
الاح تسا ، رامـشیب  رایـسب و  نآ  لاوما  لخادم  دراد و  حیـسف  هصرع  تسا و  عیـسو  تیالو  نآ  عقاولا  یف  يراد و  ير  تموکح  يوزرآ 
درک تمدخ  دعس  رمع  مرآ . لعف  يارحـص  هب  تّوق  تولخ  زا  ار  وت  يوزرآ  نیا  مسیون و  وت  مان  هب  ناتـسربط  ير و  روشنم  هک  مهاوخیم 

تموکح روشنم  ات  دومرف  هب  دایز  نبا  و 
______________________________

هیآ 71. رمّزلا  ةروس  (- 1)
ص:329  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: تفگ سپ  دندیشک ، يو  شیپ  رز  تخاس  اب  یبکرم  هدیناشوپ ، هیامنارگ  تعلخ  ار  وا  دندروایب و  هتشون  يو  مان  هب  ناتسربط  تلایا  ير و 
همه نیا  و  مشخبیم . وت  هب  دقن  هنازخ  زا  رز  راورخ  هاجنپ  يدش و  ير  مکاح  الاح  مهدیم و  رکشل  يرالاسهپـس  ار  وت  نم  دعـس  رمع  يا 
نیا ریما  يا  تفگ : دعس  رمع  يرادرب . شناعباتم  يو و  رـس  ای  يرآرد ، دیزی  تعیب  هب  ار  نیـسح  و  يور ، البرک  هب  هک  تسا  نآ  طرـش  هب 

تروشم دوخ  باحـصا  دالوا و  اب  مورب و  ات  هد  يروتـسد  ارم  درک . ناوتن  عورـش  يراک  نینچ  رد  مامت  ریبدـت  رّکفتیب و  تسگرزب و  راک 
روشنم دـش و  راوس  یلتخ  بکرم  رب  هدیـشوپ و  داـیز  نبا  هّصاـخ  هماـج  دعـس  رمع  ناـسر ، نم  هب  ربـخ  دوز  ورب و  تفگ  داـیز  رـسپ  منک ،

نیا تساجک و  زا  هماج  بسا و  نیا  ردپ  يا  دنتفگ  دندید ، تروص  نادب  ار  وا  نادنزرف  نوچ  دـمآ  هناخ  هب  هتفرگ  تسد  هب  ير  تموکح 
هک هدرک  رثا  ام  علاط  رد  یتداعس  تسین و  ادیپ  شنایاپ  هک  هدروآ  ام  هب  يور  یتلود  نادنزرف  يا  تفگ  تسیچ  يراد  تسد  رد  هک  ذغاک 

. ین ادیوه  شتیاهن 
تساور ام  تادارم  هدومن  خر  لابقاتسام  ناسر  تراشب  کین  تخب  زورما 

داـیز نب  هّللا  دـیبع  ریما  هک  دـینادب  تساوـخ  شوزرآ  رازه  هب  ناـج  هـکنیا  تـسا  يدـهعتسج  شاـعد  ناوارف  هـب  لد  هـکنیا ، تـسیزور 
هب ناتسربط  تلایا  تراما و  روشنم  و  دومرف . نآ  هوالع  زین  یلتخ  بسا  ّصاخ و  فیرـشت  تشاد و  ینازرا  نم  هب  دوخ  رکـشل  يرالاسهپس 

نیا تاهیه ! تاهیه ! تفگ : دینش ، هب  نخس  نیا  هک  شرتهک  رسپ  منک ، هبراحم  نیسح  اب  مورب و  هکنآ  طرش  هب  همه  نیا  و  تشون ، نم  مان 
هک برح  هب  هک  ینادیم  چـیه  ياهدروآرد ؟ لد  يادـیوس  هب  هک  تسا  لـصاحیب  يادوـس  هچ  نیا  و  ياهدرک ؟ هک  تسا  دـب  هشیدـنا  هچ 

هدـید روـن  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » یفطـصم هشوـگرگج  یلع  نب  نیـسح  ماـما  يدـنبیم ؟ رب  نادـناخ  مادـک  ینمـشد  رمک  و  يوریم ،
؟ ینکیم ناشیا  ناج  دصق  الاح  وت  درکیم  راثن  وا  ّدج  يارب  ناج  دوب  صاّقو  دعس  هک  وت  ردپ  تسا . ارهز  همطاف  هنیـس  رورـس  یـضترم و 

رد نوچ  هک  شاب ، هدامآ  ار  تلاسر  ترضح  باوج  شیدنارب و  تمایق  زور  يراسمرش  زا  سرتب و  يادخ  زا  و  نکم ،
ص:330  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تفگ یهاوخ  رذع  هچ  و  دروآ ؟ یهاوخ  تّجح  هچ  يدیـشک  وا  يور  رد  غیت  يدرک و  تموصخ  مدـنزرف  اب  ارچ  هک  دـسرپ  وت  زا  تمایق 
نیا هب  يور  وت  لوق  هب  هدرک  تباـجا  ار  وـت  نخـس  وا  ياهدـناوخ و  ار  وا  ياهداتـسرف و  وا  هب  هتـشون  دوـخ  تسد  هب  هماـن  هس  هک  نآ  رگید 

وت رب  تمایق  مایق  ات  تیب  لها  ناتـسود  دنیوگ و  افویب  راّدـغ و  ار  وت  نامدرم  ینکیم ؟ يو  نتـشک  دـصق  نونکا  وت  تسا و  هدروآ  بناج 
تفگ یئوگیم ؟ هچ  وت  هک  تفگ  ار  رتهم  رسپ  دینادرگب و  ور  يو  زا  دعس  رمع  دننکن » نینچ  نارضحموکن  هک  نکم  نکم   » دنیوگ ازسان 
رضاح دهدن و  هیـسن  هب  ار  دقن ، لقاع  چیه  دقن و  دهدیم  دایز  رـسپ  هچنآ  تسا و  هیـسن  یلو  تسا  تسار  هچ  رگا  دیوگیم  مردارب  هکنآ 

. دنکن رایتخا  بیاغ  رب  ار 
ربم راگزور  هیسن  یپ  زوهدم  تسد  ناگیار ز  ار  دقن 
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لاح ات  میدرک ، رایتخا  ایند  لام  لاح ، یئوگیم ، تسار  رسپ  يا  تفگ : دعس  رمع  رتوکین  هیـسن  ياهلـسع  زادقن  هماکبآ  هک  یفوص  تفگ 
رازه جنپ  دش و  نامداش  دایز  نبا  نیسح . برح  هب  مدش  یضار  تفگ  تفر و  هرامالا  راد  هب  دعس  رمع  رگید  زور  سپ  دوش . نوچ  ترخآ 
؟ يوریم ادخ  لوسر  دنزرف  برح  هب  دعس  نب  ای  تفگ  یکی  دمآ  نوریب  رهش  زا  نوچ  درک و  لیسگ  البرک  بناج  هب  داد و  وا  هب  سک 

روضح قوذ و  ببس  زین  ير  کلم  تموکح  اّما  ران ، هب  لصوم  ترخآ  رد  تسا و  راع  بجوم  ایند  رد  نیـسح  برح  هچ  رگا  يرآ  تفگ 
. هدروآ هجو  نیا  رب  شاهمجرت  يزار  رخافملا  وبا  هک  دیوگیم  دنچ  تیب  اجنیا  دعس  رمع  و  رورس . شیع و  هطساو  تسا و 

بعت رازه  شندناوخ  زا  ملد  رب  دیسربرع  نایم  زا  هّللا  دیبع  دناوخب  ارم 
بغش روش و  تسار  کلم  وا  زا  هک  نک  لوبقنیسح  برح  تفگ  داد و  ير  تراما  ارم 

بدا  کلم  هاشداپ  مشُک  هب  نوچ  هنیک  هبمسرتیم  تسا و  لیام  نم  لد  ير  کلم  هب 
بسح لضف و  ملح و  ملع و  بسن و  تعاجشتساور و  هک  یسک  خر  رد  مشک  غیت  هنوگچ  ص:331   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

بضغ هب  ار  يادخ  درآ  لمع  نینچ  نیا  هکمنادیم  تسخزود و  وا  لتاق  يازس 
دعـس رمع  هدازرهاوخ  هک  هریغم ، نب  ةزمح  هک  دـناهدروآ  بهل  تاذ  راـن  فوخ  ملد  دوریمهنآ ز  تموکح  ير و  رد  مرگن  رد  وچ  یلو 

نیـسح ماما  اب  برح  هب  ارچ  وت  لاخ  يا  تفگ  و  دـمآ ، يو  یکیدزن  هب  هدرک  مزج  نیـسح  ماما  اب  هبراحم  مزع  شلاخ  هک  دـید  نوچ  دوب ،
رمع یئارچ ؟ رما  نینچ  بکترم  وت  یئافویب ، ردـغ و  هب  راهتـشا  بجوم  محر و  عطق  مزلتـسم  و  تسگرزب ، ناهانگ  زا  یکی  هک  يوریم ؟

زا جورخ  تراما و  كرت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هزمح  دـسریمن . نم  هب  تموکح  تلایا و  منکن  نینچ  رگا  دـنزرف  يا  تفگ : دـعس 
نآ هک  تساوخ  هداـتفا  زارد  رود و  هشیدـنا  رد  دعـس  رـسپ  دـشاب . وت  ندرگ  رد  نیـسح  نوخ  يور و  ادـخ  دزن  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  اـیند 
رد و  داهن ، البرک  هب  يور  هدایپ  راوس و  رازه  جنپ  اب  هداتفا و  هاچ  رد  هدیناشوپ ، ار  وا  تریصب  هدید  هاج  ّبح  تبقاع  دنک ، خسف  ار  تمیزع 

؟ تسیچ تیالو  نیا  هب  وت  ندمآ  ببس  هک  داتسرف  وا  هب  سک  هدمآ ، دورف  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ربارب 
نم مودـق  سامتلا  رد  دیداتـسرف  نالوسر  بقاعتم  دـیتشون  اـهبوتکم  نم  هب  وت ، نارقا  وت و  هک  دومرف ، باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

يراز هب  ات  دیدادن  يرای  ار  مّمع  رسپ  هدرک ، نامیپ  ضقن  امش  و  مدروآ ، هار  هب  يور  امـش  هیهاو  تاملک  هب  نم  دیدینارذگ ، دح  زا  هغلابم 
. دوشن نم  عنام  یسک  رگا  مدرگزاب ، هک  مهاوخیم  نم  مه  الاح  و  دش . هتشک 

برح هب  ددرگزاب و  نیسح  ماما  درذگرب و  حلـص  هب  دایز  رـسپ  نیـسح و  نایم  هک  دیاش  تفگ  دش و  لد  شوخ  باوج  نیا  زا  دعـس  رمع 
رب دـیزی  تعیب  هک  تشون  باوج  رد  دایز  نبا  داد . یهاگآ  ار  وا  نیـسح  ماما  سمتلم  زا  تشون و  دایز  نبا  هب  یبوتکم  سپ  دـتفین ، جایتحا 

دعس رمع  شاب . نم  نامرف  رظتنم  ّالا  يامن و  مالعا  نم  رب  دنک  لوبق  رگا  نک . ضرع  نیسح 
ص:332  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دومرف هعلاطم  زا  دعب  بانج  نآ  داتسرف و  نیسح  ماما  شیپ  هب  ار  همان  نآ  دوشیمن ، یضار  نیـسح  ماما  تعجارم  هب  دایز  رـسپ  هک  تسناد 
یلوتسم يو  رب  بضغ  دیسر  دایز  رسپ  هب  نیسح  ماما  عانتما  ابا و  ربخ  نوچ  مربن ، وا  نامرف  منکن و  لمع  دایز  رسپ  نخـس  هب  زگره  نم  هک 

ماما هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  دعس  رمع  ددم  هب  هدایپ  راوس و  یعمج  اب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  یعبر و  نب  ثبش  ریمن و  نب  نیصح  هتـشگ ،
. دیآرد دیزی  تعیب  هب  هک  یتقو  ات  دیئآ  عنام  تارف  بآ  رد  فّرصت  زا  ار  وا  عابتا  نیسح و 

ماما دندرک . رود  بآ  بل  زا  ار  وا  مدرم  نیسح و  ماما  دومن و  نییعت  بآ  طبض  تهج  راوس  دصناپ  اب  ار  جاّجح  نب  ورمع  دعس ، رمع  سپ 
ردارب دوب  هدرک  هبلغ  نیسح  نامزالم  رب  یگنـشت  اّما  دوب . مولظم  ماما  تداهـش  زا  شیپ  زور  هس  هب  تروص  نیا  دز و  هیداب  بناج  هب  همیخ 
دندرک بآرپ  اهکشم  دمآ  بلاغ  و  درک ، هبراحم  ورمع  اب  ساّبع  داتسرف و  بآ  بلط  هب  هدایپ  تسیب  راوس و  یس  اب  ار  یلع  نب  ساّبع  دوخ 

رمع ینک  تاقالم  نم  اب  بشما  مهاوخیم  هک  داتسرف  دعس  رمع  دزن  سک  ع »  » نیسح ماما  ترضح  رگید  بش  دندرب  دوخ  هاگرکشل  هب  و 
راوس ربکا  یلع  دوخ  رـسپ  سابع و  دوخ  ردارب  هب  نیـسح  ماما  دمآ و  نوریب  هاگرکـشل  زا  دوخ  ّصاوخ  زا  ینعم  نیا  هب  درک و  لوبق  دـعس 
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هلباقم و ماقم  رد  نم  اب  هک  یـسرتن ، تسوا  هب  همه  تشگزاب  هک  يدنوادخ  زا  رمع  يا  کحیو  تفگ  داتـسیاب و  دعـس  رمع  ربارب  رد  هدش 
يرادافو و سک  چیه  هب  هک  راّدـغ  يایند  فراخز  هب  رذـگرد و  باوصان  هشیدـنا  نیا  زا  متـسیک ؟ رـسپ  نم  هک  ینادیم  وت  یئآ و  هلتاقم 

. وشم رورغم  دومنن  يرادیاپ 
ناوختسا نیا  رد  تسین  افو  زغمنادکاخ  نیا  رد  تسین  اقب  جنگ 

تسا یهت  تسد  هدولآ و  هساکتسا  یهگ  رخ  هدیام  نیا  رد  هچنآ 
يامنهوشع سورع  رد  لد  و  دنـسپم ، دوخ  هب  یمان  دـب  نینچ  نیا  تخوس  هب  شنابز  تفگ  وزا  هکنآ  وتخودـب  شناهد  دـید  ورد  هک  ره 

مسرتیم اما  تسقدص  ّقح و  یتفگ  هچ  ره  هّللا  دبع  ابا  ای  تفگ  دعس  رمع  تسا » داماد  رازه  سورع  هزوجع  نیا   » هک دنبم ، ایند  يابرناج 
هک تسین  بوبحم  نانچ  ایند  ياهترامع  هک  دومرف : مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دننک ، بارخ  هفوک  رد  ارم  لزانم  میآ  وت  تمدخ  هب  رگا  هک 

هب ّقلعت  همه  نیا 
ص:333  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رتهب یئارس  یـشاب  نم  اب  رگا  اذه ، عم  دننک و  انب  وت  يارب  تشهب  رد  عیفر  ياهکـشوک  دنزاس  تسپ  ار  وت  دنلب  رـصق  رگا  دیزرو ، ناوت  نآ 
. ددرگ فّرصتم  ار  نآ  دایز  نبا  هک  مشیدنایم  نآ  زا  تسه ، عافترا  رایسب  راقع  عایض و  هفوک  تیالو  رد  ارم  تفگ : مهد . وت  هب  نآ  زا 
شیپ رد  رـس  دعـس  رمع  دزرا . نآ  زا  دص  هب  هک  مشخب  ياهعرزم  زاجح  رد  ار  وت  نم  دوش  عیاض  تعیـض  نآ  رگا  هک  دومرف : نیـسح  ماما 

یسرن و دارم  هب  نم  زا  دعب  هک  مراد  قوثو  دنوادخ  لضف  هب  هک  ورب  دومرف ، مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دادن ، باوج  هنوگ  چیه  تخادنا و 
هک درمناوجان ، صفح  شرسپ ، ار و  وا  یفقث  دیبع  یبا  نب  راتخم  ینامز  كدنا  زا  سپ  هچ  تشذگ ، ترـضح  نآ  نابز  رب  هک  دوب  نانچنآ 

ینادمه ریضح  نب  ریرب  تشگزاب ، ماما  نوچ  دیناسر و  لتق  هب  درکیم ، بیغرت  ير  تموکح  رب  و  صیرحت ، نیـسح  ماما  برح  رب  ار  ردپ 
لوبق زا  مدرک  تحیـصن  ار  دعـس  رمع  تفگ : يدرک ؟ هچ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  هک  دـمآ ، شیپ  دوب  نامز  داّبع  داّهز و  هلمج  زا  یکی  هک 
نیـسح ماما  دـیامن . اغـصا  اـضر  عمـس  هب  ارم  هظعوم  مشکرب و  يو  شوگ  زا  تلفغ  هبنپ  هک  دـیاش  مورب  نم  ادرف  تفگ  ریرب  درک ، اـبا  نآ 
تفاتش دعس  رمع  هاگرکشل  هب  حابصلا  یلع  تفای ، تزاجا  نوچ  ریرب  تسین  ضارتعا  ار  یسک  وت  دید  باوص  رب  هک  دومرف ، مالسلا » هیلع  »

دش و بضغ  رد  دعـس  رمع  تسـشن . هب  هدرکان  مالـس  دـمآرد و  تزاجایب  ریرب  دـندوب  هدرک  بصن  وا  يارب  هک  هتفای  ياهمیخ  رد  ار  وا  و 
یلص  » لوسر ترـضح  هک  تفگ : ریرب  متـسین ؟ ناملـسم  نم  رگم  يدرکن  مالـس  نم  رب  هک  دش  عنام  زیچ  هچ  ار  وت  نادمه » اخأ  ای   » تفگ

هب نمیا و  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسیسک ، ناملسم  هناسل » هدی و  نم  نوملسملا  ملـس  نم  ملـسملا   » هک هدومرف : هلآ » هیلع و  هّللا 
ياهدرک و برح  هیعاد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اب  هدوشگ ، ناشیا  تّمذـم  هب  نابز  ياهتـسب و  یبن  تیب  لـها  رب  بآ  اـجنیا  وت  دنـشاب ، تمـالس 

«. تسین ایح  مرش و  ار  وت  چیه  ادخ  قلخ و  زا  « ؟ یشاب هنوگچ  ناملسم  سپ  ياهدروآ ، ربمغیپ  ترتع  ربارب  رد  رکشل 
قوقح دنک و  لاتق  لادج و  ناشیا  اب  هک  ره  هک  منادیم  نیقی  ریرب  يا  تفگ : دروآرب و  رس  سپ  تخادنا ، شیپ  رد  رـس  ینامز  دعـس  رمع 

زا لد  درک و  مناوتیمن  ير  کلم  كرت  نم  اما  دوب ، دهاوخ  میلا  باذع  وا  يازج  میحج و  وا  ياج  هلاحم  ال  دیامن ، بصغ  ار  اشیا 
ص:334  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تفرگ مناوتیمن  رب  تموکح 
یپ تواقـش  غیت  هب  ار  تداعـس  بکرم  دنک و  یط  ار  قح  تمدخ  طاسب  هنیآره  دـنک  ير  کلم  سوه  هک  ره  دعـس  نب  ای  هک  دومرف  ریرب 

؟ دنک یک  اهراک  نینچنیا  لقاع  تخب و  کین  درم  دنک و 
؟ دنک ّیط  وت  رمع  همان  گرم  هن  رخآدنک  ير  ریم  ار  وت  راگزور  هک  مریگ 

ماما هب  ربخ  دمآ و  نوریب  دیماان  يو  شیپ  زا  ریرب  سپ  دنک ؟ یک  وت  اب  ناهج  درکن  افو  يو  ابلام  جنگ و  هب  نوراق  وت ز  يرذگب  هک  مریگ 
. درک رایتخا  میقم  میعن  رب  ار ، میظع  باقع  میلگ  هایس ، نآ  هک  دیناسر ،
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هتفر بش  رد  دعس  رمع  هک  دونش ، نشوجلا  يذ  رمش  نوچ  اّما  هایس  دنتفاب  هک  ار  یـسک  تخب  میلگدرک  ناوتن  دیفـس  رثوک  مزمز و  بآ  هب 
تسا و عقاو  هلسارم  لسر و  دعس  رمع  نیسح و  نایم  هک  تفگ  دایز  رسپ  اب  تفر و  هفوک  هب  لاحلا  یف  تسا . هتفگ  نخس  نیـسح  ماما  اب  و 
، دعـس رمع  هب  تشون  ياهمان  دش و  بضغ  رد  دایز  نبا  تسین . مولعم  لاح  تقیقح  دننکیم و  اهریبدت  هدومن  تاقالم  رگیدکی  اب  زین  بش 

وت تسد  زا  راـک  نیا  رگا  دـیراد ، یماـیپ  یمـالک و  مه  اـب  هک  مونـشیم  وا ، تبحاـصم  هب  هن  مداتـسرف  نیـسح  تبراـحم  هب  ار  وـت  نم  هک 
. راذگ نشوجلا  يذ  رمش  هب  ار  رکشل  يرالاسهپس  تسرفزاب و  میاهتشون ، وت  مان  هب  هک  يروشنم  دیآیمنرب 

هاگرکشل رد  مرحم  متشه  زور  هک  دیوگ  يوار  داهن  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  برح  رب  لد  هدش ، كانهودنا  دعس  رمع  دیـسرب  همان  نوچ 
تساخرب مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دندیشکرب . شطعلا  شطعلا  دایرف  لافطا  دندش و  التبم  یگنشت  هب  رکشل  نآ  دنامن و  بآ  نیـسح  ماما 

زا رکشل  دمآ . دیدپ  راوگشوخ  کنخ  نیریش  بآ  همشچ  دندنکب ، يردق  نوچ  دینکب  ار  نیمز  نیا  تفگ  و  دومرف ، فیرشت  یعضوم  هب  و 
ناشن نآ  زا  دندیبلط  دـنچ  ره  دـش و  دـیدپان  همـشچ  نآ  زاب  دـندرک و  بآرپ  اهکـشم  دـنتخاس و  باریـس  ار  نابکرم  دـندروخ و  بآ  نآ 

. دوب ماما  ياهتمارک  هلمج  زا  نیا  و  دندیدن ،
يو رب  راک  دنکیم ، هاچ  هیداب  رد  ات  ياهداد ، لاجم  ار  نیـسح  هک  دعـس  رمع  هب  تشون ، ياهمان  زاب  دیـسر  دایز  رـسپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  اّما 

کنیا زاس ، گنت  وا  رب  لاجم  ریگتخس و 
ص:335  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نب نیصح  رازه و  ود  اب  ار  یبلک  دیزی  وا  بقع  زا  و  داتسرف ، دعس  رمع  ددم  هب  درم  رازه  راهچ  اب  ار  رمش  هگنآ  متسرفیم . یپردیپ  رکشل 
ات داتـسرف . رگید  سک  رازه  اب  ار  هلظنح  نب  سیق  رازه و  ود  اب  ار  یـسمحا  سیق  نب  ورمع  ناشیا  یپ  رد  و  رازه ، راهچ  اب  ار  ینوکـس  ریمن 

كدنا ماما  اب  و  دندش . عمج  درمان  رازه  ود  تسیب و  هب  عومجم  تشاد  درم  رازه  جنپ  وا  و  دنتسویپ . دعس  رمع  هب  هدایپ  راوس و  رازه  هدفه 
مورب و بشما  ات  هد  يروتـسد  دناهتـسشن ، دسا  ینب  هلیبق  یکیدزن  نیا  رد  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يدـسا  رهاظم  نب  بیبح  دـندوب . یمدرم 

ادـخ لوسر  هشوگرگج  ارهز و  همطاف  رـسپ  نامدرم ! يا  تفگ : تفر و  موق  نآ  نایم  هب  هتفای  تزاجا  سپ  مناوخ ، وت  ترـصن  هب  ار  ناشیا 
لوسر تعافـش  رگا  هک  منکیم  تحیـصن  ار  امـش  ماهدمآ و  دینم ، ناشیوخ  امـش  و  دـناهتفرگ ، نایم  رد  هدایپ  راوس و  رازه  ود  تسیب و  ار 

. دیبایرد ار  نیسح  ماما  دیئایب و  دیبلطیم ، ار  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » هّللا
.« منم دنز  تبحم  فال  هک  یسک  لّوا   » تفگ تساخ و  ياپ  رب  نامدرم  نآ  زا  ریشبلا  نب  هّللا  دبع 

ریشب رسپ  يا  ۀّنجلاب » ریشبلا  نب  ای  هّللا  كرّشب   » تفگ بیبح  مدوب ، نم  درک  نیسح  ماما  توعد  تباجا  هک  یـسک  تسخن  هک  دیـشاب  هاوگ 
، تشهب هب  ار  وت  يادخ  دهد  تراشب 

، ار اضق  دنداهن  نیسح  ماما  ترـضح  هاگرکـشل  هب  ور  هتـسشن ، يزات  نابـسا  رب  حلـسم  لّمکم و  هدرک ، تعیب  دسا  یبن  زا  سک  دون  هّصقلا 
ار رکشل  نآ  هداتـسیا و  شیپ  رد  زاّمغ  نآ  داتـسرف و  سک  رازه  راهچ  اب  ار  یماش  قرزا  وا  درب و  دعـس  رمع  هب  ربخ  هلیبق  نامه  زا  یتخبدب 
دندش و هتشک  یعمج  هداتفا ، دسا  ینب  مدرم  رب  تسکـش  تسویپ و  رد  گنج  تس  هدیـسر ، مه  هب  تارف  بآ  رانک  رد  درب و  ناشیا  رـس  رب 

لها نزح  دایدزا  بجوم  هدیناسر  ماما  هب  ربخ  نیا  بیبح  و  دنتـشگزاب . دوخ  هلیبق  هب  دنرادن ، رکـشل  نآ  تمواقم  تقاط  هک  دنتـسناد  یقاب 
. دش تیب 

شتآ دبلطیم ، ددم  و  دتسرفیم ، لیابق  هب  نیسح  ماما  هک  دینش  دایز  رسپ  نوچ  مه و  دتفایمناو ز  مغ  رکشلمغ  يالاب  یمغ  دیازفا  مد  ره 
هب تست  اب  هک  ره  ار  وت  يوشن ، لوغـشم  نیـسح  ماما  برح  هب  زور  نیمه  رد  رگا  هک  داد  ماغیپ  دعـس  رمع  هب  هتفای ، لاعتـشا  زاـب  وا  بضغ 

يور رکشل  مامت  اب  هتشگ  راوس  لاحلا  یف  دوب ، هدش  هاگیب  زور  هچ  رگا  دیسرتب و  دعس  رمع  دیسرب  دایز  نبا  ماغیپ  نوچ  و  مناسر . تسایس 
هب

ص:336  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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نوچ دوب . هتفر  باوخ  هب  هداهن  وناز  رب  رـس  لحم  نآ  رد  نیـسح  ماما  و  دـنیوگ . اعوسات  هک  دوب  مرحم  مهن  زور  نیا  و  داـهن ، نیـسح  ماـما 
تـسیب اب  ار  سابع  دوخ  ردارب  هتفای  فوقو  لاح  نآ  رب  نیـسح  ماما  دنتخاس . رادیب  ار  وا  دـمآرب  حالـس  هعقعق  ناراوس و  هرعن  هاپـس و  درگ 

هک تسا  دعس  رمع  تفگ : تشگزاب و  هدومن  قیقحت  سابع  تسیچ  تعامج  نآ  ندمآ  ببس  هک  دنک  مولعم  ات  داتـسرف  ناشیا  شیپ  راوس 
زورما و یقاب  تسهاگیب و  زور  هک  نادرگزاب  ار  موق  نیا  ورب و  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدومن ، مادـقا  برح  رب  دوخ  رکـشل  اب 
. دـنام رارقرب  بش  نیا  رد  نمد ، ار  وا  مزاوـل  تعاـط و  مسارم  هک  دـشاب  اـت  اروشاـع  بش  و  تسا ، هنیدآ  بش  هک  بلط ، تـلهم  ار  بـشما 
هک دنادیم  نانچ  دـبلطیم و  تلهم  رگید  بشما  کی  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » یفطـصم هشوگرگج  نامدرم  يا  تفگ  تشگزاب و  سابع 

يارما اب  دعـس  رمع  دتفین ، یللخ  يو  راکذا  دار و  وا  رد  و  دـنارذگ ، تدابع  تعاط و  هب  هک  دـهاوخیم  يو ، رمع  زا  تسا  نیـسپزاب  بش 
لاهمإ لامهإ و  تسین و  ناما  ار  امش  هک  دزیم  هرعن  رمش  و  میسرتیم ، ریما  بضغ  زا  میدمآ و  گنت  هب  ام  دنتفگ : دومن ، ترواشم  رکشل 

: تفگ هدز  تعامج  نآ  رب  گناب  هتشاد ، مرش  هلاقم  نآ  زا  جاّجح  نب  ورمع  هک  تسا  نآ  یتیاور  و  يدنک . نابعـش  وبا  هگان  درادن ، لاجم 
تلهم يدنتـساوخ  تلهم  يدـندوب و  نیچ  زا  اـی  مور  زا  موـق  نیا  رگا  دـینکیم ؟ هک  تسا  یناـمیپ  تسـس  یلدتخـس و  هچ  نیا  موـق  يا 

. دیراد مرش  قیالخ  زا  ای  دیسرتب  قلاخ  زا  دیئوا . ّدج  تّما  امش  دنیامش و  ربمغیپ  تیب  لها  عامج  نیا  رخآ  دیدادیم ،
دینیک ربک و  اب  نیعل  ناطیش  وچدینید  تسس  يور و  تخس  سب  امش 

دیرادن یمرزآ  زین  مدرم  زدیرادن  یمرش  هناحبس  قح  ز 
دورف اجنامه  و  دنتـشادب ، برح  زا  تسد  هدرک  عامتـسا  نخـس  نیا  نامدرم  دنیالبرک  رد  الب  برک و  دص  هبدنیافطـصم  تیب  لها  رخآ  هن 

دشاب و بناج  کی  فاصم  ات  دندوب  هدنک  یقدنخ  هاگرکـشل  درگ  ات  دوب ، هدومرف  نیا  زا  لبق  نیـسح  ماما  و  دنتـشامگرب ، نانابهگن  هدـمآ 
شتآ نوچ  اّما  دراین . نوخیبش  یسک  ات  دندز  نآ  رد  شتآ  ات  دومرف ، لحم  نیا  رد  هتخاس  مزیهرپ  دنشاب و  نمیا  هناگیب  ضرعت  زا  زین  مرح 

نآ شتآ  زا  شیپ  نیسح  يا  تفگ : دنار و  شیپ  هتسشن  یبسا  رب  هورع  نب  کلام  تفرگ  ندز  هنابز 
ص:337  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نم هک  يراد  نامگ  يادخ ، نمشد  يا  یتفگ  غورد  هّللا ، ّودع  ای  تبذک  هک  دومرف ، نیسح  ماما  ترـضح  يدز ، دوخ  رب  شتآ  نیا  يارس 
؟ تشهب هب  وت  مور و  خزود  هب 

یتسدـشیپ برح  رد  هک  مهاوخن  دومرف  ماما  ترـضح  منز ، شناهد  رب  يریت  ات  يامرف  تزاجا  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  هجـسوع  نب  ملـسم 
هب ار  وا  ایادخ  راب  راّنلا » یلا  هّرج  ّمهّللا  : » هدومرف هدروآ  اعد  هلبق  هب  يور  سپ  ینک  هدهاشم  ار  هناحبـس  قح  تردـق  ات  رگنرد  وت  اّما  منک ،

مولظملا ةوـعد   » مکح هب  لاـحلا  یف  ناـشچب  اـیند  شتآ  زا  یناـشک  یبـقع  شتآ  هب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  شک و  شتآ  رد  تبوـقع  هلـسلس 
باکر رد  شیاپ  هداد  تسد  زا  نانع  تشگ و  لیامتم  لفـس  بناج  هب  وا  هتفر  یخاروس  هب  ياپ  ار  شبـسا  دـش و  رهاظ  تباجا  رثا  ۀـباجم »

زا شورخ  تشگزاب و  دوخ  هدنکفا و  شتآ  نآ  نایم  رد  تشپ  زا  ار  وا  دیـسر ، شتآ  قدنخ  رانک  هب  ات  دـیودیم  وس  ره  هب  بسا  دـنامب و 
تشادرب و رس  هگنآ  دروآ  ياج  هب  رکش  هدجس  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  سپ  ترـضح ، نآ  زا  دوب . رگید  تمارک  نیا  دمآرب و  نامدرم 

داد زاوآ  ثعشا  نبا  ناتسب . ناملاظ  زا  ام  داد  میاوت ! لوسر  ّتیرذ  تیب و  لها  ام  ایادخ  تفگ  دندینـش  رکـشل  ود  ره  هچنانچ  دنلب  زاوآ  هب 
میرک ترـضح  اب  زاین  رـس  زا  تفـشآرب و  تریغ  يور  زا  نیـسح  ماما  ینزیم  فال  تعاـس  ره  هک  تسا  یـشیوخ  هچ  ربمغیپ  اـب  ار  وت  هک 

یف هرأف   » دنادیمن وت  ربمغیپ  دنزرف  ارم  و  دنکیم ، نم  بسن  حدق  ثعـشا  رـسپ  ایادـخ  تفگ  هدرک  تاجانم  زاونهدـنب  دـنوادخ  زاسراک و 
نامسآ فده  رب  ترـضح  نآ  ياعد  ریت  زونه  نک . عطق  شناج  گر  يامن و  يو  هب  ار  يو  يراوخ  زور  نیمه  رد  سپ  الجاع » الذ  مویلا 

، هدمآ دورف  بکرم  زا  دش و  رهاظ  یئاضاقت  كاپان  نآ  نطاب  رد  روفلا  یلع  و  دیسر ، رد  ریدقت  ملاع  ياضف  زا  اضق  زابهش  هک  دوب  هدیسرن 
دیدرگیم تساجن  نایم  رد  هروعلا  فوشکم  دز و  وا  تروع  رب  یشین  هّللا  رما  هب  هایس  یمدژک  هاگان  هک  تشگ . لوغشم  تجاح  ياضق  هب 

تـشگ عقاو  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  رگید  تمارک  زین  نیا  و  هب » هدرم  یناگدنز  دب  نانچنآ   » دـیدرگ ادـج  وا  ثولم  ندـب  زا  دـیلپ  ناج  ات 
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ياهرطق نآ  زا  هک  ادخ  هب  دوریم  جاوم  يایرد  نوچ  هک  ینیبیم  ار  تارف  بآ  نیا  نیسح  يا  هک  داد  زاوآ  دنار و  شیپ  ینرق  هدعج  سپ 
« اناشطع هتمأ  مهللا   » تفگ دینادرگب  هدید  رد  بآ  دینش  نخس  نیا  هک  نیسح  ماما  يوش  كاله  ات  یشچن 

ص:338  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
بلاغ وا  رب  یگنشت  دیودیم  بسا  یپ  رد  هتساخرب  وا  تخادنیب و  ار  يو  دیمر و  رد  شبـسا  یببـسیب  لاحلا  یف  ناریمب  هنـشت  ار  وا  ایادخ 

دوب موس  تیالو  نیا  درمب و  یگنشت  نآ  رد  ات  دروخب . تسناوتیمن  دندیناسریم  وا  بل  رب  بآ  دنچ  ره  تفگیم و  شطعلا  شطعلا  هدش 
دانع لهج و  تفارص  رب  نانچمه  دندومنیم و  هدهاشم  ار  تامارک  همه  نآ  دایز  رسپ  رکـشل  دومن . روهظ  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  زا  هک 

. دندوب میقتسم  دوخ 
دنتام ترکانم  طاسب  رددنتامارک  رکنم  ایقشأ 

دنران ورف  افص  لها  هب  رسدنرادنپ  شیوخ  وچ  ار  ایلوا 
هب زاین  يور  مولظم  ماـما  ناـمزالم  دـندرکن و  برح  بش  زور و  نآ  هّصقلا ، دـنین  سنا  عون  دـنوید و  دددـنین و  سنج  هکنآ  رهب  همه  نیا 

. دندینارذگیم هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » یهانپ تلاسر  ترضح  دورد  یهلا و  رکذ  هب  هنشت  هنسرگ و  بش  همه  هدروآ  مّویق  ّیح  هاگرد 
هناخ تیزعت  رد  ناگرایـس  ناطلـس  دـمآرد  اروشاع  بش  تشذـگب و  اعوسات  زور  نوچ  هک  هدروآ  هّمئـألا » رون   » دوخ لـتقم  رد  یمزراوخ 

نادیهـش هراظن  هب  الب  هناخ  هب  ات  نانوتاخ ، دیـشوپ . نادـناخ  متاـم  رد  دوبک  نهاریپ  هایـس و  سـالپ  ماـفکشم  بش  تفرگ و  ماـقم  بورغ 
. تخیبیم قرف  راسخر و  هب  رابدا  درگ  نیمز  هصرع  تخیر  رهپس  نماد  رد  هدید  نوخ  قفش  دندمآ  البرک 

زا هک  یـسرک  نآ  ات  دومرف  هب  نیـسح  ماما  بش  نآ  رد  درک  هابت  شـشارخ  هب  ار  شیوخ  يور  همدرک  هایـس  ار  نیمز  يور  ملظ  دود  نوچ 
تیاغ رد  ياهبطخ  تسـشن و  یـسرک  یلاب  رب  هدیبلط  ار  دوخ  رکـشل  عمج  دـنداهنب و  ارحـص  نایم  رد  تشاد ، هارمه  دـندوب و  هتخاس  جاس 
دمحلا  » هک دومرف  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » ملاع دّیـس  رب  دورد  میظعت و  یلاعت و  دـنوادخ  يانث  زا  دـعب  درک و  ادأ  تغالب  تیاهن  تلازج و 

دوخ تیب  لها  زا  ار  هدـیرفآ  چـیه  متفاین و  شیوخ  باحـصا  زا  رتافواب  ار  سکچـیه  نم  هک  دـینادب  دـعب ، اـّما  ءارّـضلا » ءارّـسلا و  یلع  هّلل 
تعیب هقبر  زا  ار  امش  هبقر  بشما  هک  دینادب  دهد . ریخ  يازج  نم  تهج  زا  ار  امـش  ادخ  اریخ » یّنم  هّللا  مکازجف   » مدیدن رتوکین  رتمیحر و 

يارب تلهم  نیا  متخاس  یّلخم  شیوخ 
ص:339  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

زا کی  ره  سپ  دنزادرپن  يرگید  يوج  تسج و  هب  و  دـننکن ، امـش  بلط  دـننیبب ، ارم  موق  نیا  نوچ  هک  تسا  نآ  نم  ّنظ  متـساوخ و  امش 
. دنبای جرف  تّدش  زا  یئاهر و  تنحم  زا  ات  دندرگ ، قرفتم  قافآ  رد  هتفرگ  نم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  بشما  نم  باحصا 

باوج نایلاوم  ناشیوخ و  نادنزرف و  ناردارب و  دـینار  لحاس  يوس  تمالـس  هب  دوخ ، یتشکامـش  هک  هب ، نآ  مغ  بادرگ  هقرغ  مدـش  نم 
نت رد  ناج  ات  میهاوخیمن و  وت  تافو  زا  دـعب  دوخ  ياقب  تسین و  وت  ترجاهم  تقاط  تقرافم و  تّوق  ار  ام  هّللا  لوسر  نب  اـی  هک  دـنداد ،

. دومن میهاوخ  هلتاقم  نیملاعلا  ّبر  لوسر  نادناخ  نانمشد  نید و  يادعأ  اب  میراد ، ندب  رد  یقمر  میراد و 
هب يور  تفگ و  اعد  ار  ناشیا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دوبن  تیئاـفو  زور  نآ  رد  هک  یئوگن  اـتوت  اـب  متـسب  هک  دـهع  نآ  مرب  تماـیق  هب 

هفوک هب  ار  امـش  ردـپ  هدومن  دامتعا  نایفوک  هلطاب  بیذاکا  هبذاـک و  دـیعاوم  رب  اـم  ّمع  ياـنبا  يا  تفگ  درک و  لـیقع  نب  ملـسم  نادـنزرف 
هتفاتـش دادـیب  ملظ و  هریان  داقیا  رب  داسفا  کیرحت  قیرط  رد  ماـقتنا  مادـقا  هب  هتفاـت و  اـفو  رهم و  يوک  زا  لد  يور  هورگ  نآ  و  میداتـسرف ،

نم نمحرلا  نعل  الا   » دنتخادنارب یساپسان  يور  زا  ار  تّوبن  تیب  لها  یسانشقح  مسر  و  دنتخاس ، ضّرعت  ماهس  فده  ار  وا  نوصم  ضرع 
دیزیخرب و تسا . هدزمغ  زین  امش  ردام  دیلیقع و  نب  ملسم  راگدای  امش  الاح  دیشوپ  تداعس  تعلخ  دیشون و  تداهش  تبرش  ات  معنلا » رفکا 

مدهبمد هک  دـیرب  راظتنا  هتـسب  یهلا  مرک  رد  لد  دینـشنب و  هتفر  هنیدـم  هب  اجنآ  زا  دـیور و  ّیط  ینب  هلیبق  هب  اجنیا  زا  هتـشادرب  ار  دوخ  ردام 
هّللا یلص   » تلاسر ترضح  زا  وا  هک  اّقح  مدونش و  دوخ  ردپ  زا  نخس  نیا  نم  درک و  دهاوخ  روهظ  دشکب  هّیما  ینب  زا  ام  ماقتنا  هک  یـسک 
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وبا نیا  هک  دومرف ، ادن  نیّفص  برح  ياهزور  زا  يزور  یلع  یضترم  ترضح  هک  دوب  هجو  نیا  رب  تروص  نیا  دشاب و  هدونش  هلآ » هیلع و 
تسین ینالوخ  ملسم  وبا  نم  دارم  هک  دومرف  ریما  تسا . فص  رخآ  رد  يو  ردپ  يا  تفگ : هّیفنح  دمحم  تساجک  ملـسم  وبا  ینعی  ملـسم ؟

يو هطـساو  هب  یلاعت  يادخ  هک  دنک  هبراحم  نادنچ  دیآ و  دـیدپ  هایـس  تیار  اب  قرـشم  بناج  زا  هک  تسا  ام  شیج  بحاص  نم  دوصقم 
يادعا نتشک  رد  هدومن ، تقفاوم  يو  اب  هک  نانآ  تقوشوخ  دهد  رارق  دوخ  زکرم  رد  ار  قح 

ص:340  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. هتسویپ تّحص  هب  لقن  نیا  دنیامن و  دهج  ّدج و  ناملاظ  يراسنوگن  نید و 

زا هایـس  ياهملع  اب  هک  تسیزورم  ملـسم  وبا  هوعدلا  بحاص  سک  نیا  زا  دارم  هک  دومرف : نینچ  اجنیا  تسا و  روکذم  هوبنلا  دـهاوش  رد  و 
نیا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّصقلا  تخادرپ . هب  نایناورم  تماش  زا  ار  ملاـع  دومن و  هبراـحم  هّیما  ینب  اـب  هدـمآ و  نوریب  ناـهج  هاـش  ورم 

نیردـنا  » تسا سب  ناردارب  ردـپ و  تبیـصم  ار  امـش  دـیزیرم  ردـپ  تحارج  يالاب  رگید  کمن  دـیورب و  هک  تفگب  ملـسم  دالوا  هب  نخس 
« دیآرب نت  ناج ز  ات  تیوک  كاخ  میئام و   » نامز ماما  يا  هک  دندیشکرب  دایرف  ناشیا  غاد » يالاب  رب  غاد  دیاشن  يدوز 

، ام و  تخابرد ، رـس  وت  يرادافو  رد  ام ، ردپ  میزاسن  اپ  كاخ  نآ  راثن  هک  دزرا ، هچ  هب  رـس  مینکن و  ادف  وت  رهب  هک  دـشاب  ردـق  هچ  ار  ناج 
ورس نآ  هن  وت  میزاسیم  رد  یناج  ناتـسود  اب  ّتبحم  رـس  زا  ام  و  تخاسن ، رد  نانمـشد  اب  تریغ  هب  وا  میزابیم . رد  ناج  وت  يراداوه  رد 

. داد ناوت  تسد  زا  يدوز  هب  ار  وت  لد  ياضر  هک  يربلد  نآ  هن  درک و  ناوت  هقیاضم  وت  اب  رسب  هک  ير 
مد افص  قدص و  يور  زا  ناشیا  هک  دید  نوچ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  مینکن  هتوک  وت  ناماد  تسد ز  اممینزن  رب  لجا  نابیرگ  رـس ز  ات 

رارق هجو  نیا  رب  نم  باحـصا  مهم  نوچ  هک  داد  نامرف  دـنار . نابز  رب  ناشیا  تهج  ریخ  ياعد  دـنمدقتباث  افو  رهم و  هار  رد  و  دـننزیم ،
تعامج هب  هک  نیرخآ  زامن  هک  دندرگ ، رـضاح  حابـص  دننارذگ و  تدابع  تعاط و  هب  هدنام  بش  زا  هک  ياهّیقب  دنورب و  هک  دـیاب  تفای ،

بش همه  بش  نآ  دنتـشگ . لوغـشم  هیعدا  ود  ار  وا  هب  هتفاتـش  دوخ  لزانم  هب  میداخم  هصقلا  دوب  دهاوخ  دادماب  نیا  زامن  درازگ ، میهاوخ 
. دسریم یهام  تشپ  هب  اهمشچ  همشچ  زا  انع  هیداب  نابیرغ  کشا  من  تفریم و  هام  هفرغ  هب  نیمز  هصرع  زا  هلان 

هاگرحـس لیاوا  رد  هک : هدروآ  هّمئألا  رون  هاوگ  مریگیم  هآ  کشا و  رب  ار  یهام  هامهام و  هب  اـت  مهآ  تفر و  یهاـم  هب  اـت  ممـشچ ، کـشا 
دیـسر و رازراـک  ماـگنه  هک  دـیوش  راوس  ادـخ  رکـشل  يا  اوبکرا » هّللا  لـیخ  اـی   » تفگیم یفتاـه  هک  دـمآ . يزاوآ  نامـسآ  زا  هک  دوـب ،

دوخ ناشورخ  ناشوهیب  نوچمه  موثلک  ما  دمآ  نآرقلا  راد  لزنم  هب  تلحر  تقو  هک  دینیشنرب ،
ص:341  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیا زا  مدینش و  يرآ  تفگ  دمآ  نامسآ  زا  هک  يدینش  ادص  نیا  زیزع  ردارب  يا  تفگ  و  تخادنا ، مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  همیخ  رد  ار 
هراظن هب  ناج  هنزور  زا  ممشچ  کمدرم  دیـسر و  لوفا  هب  غامد  کلف  زا  هرـصاب  رون  هظحل  کی  هب  تعاس  نیا  زا  شیپ  مدید  مه  رتبیجع 
رادیب ملد  باوخ و  رد  ممـشچ  یبلق » مانی  يانیع و ال  مانت   » هک هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » مّدج تثارو  مکح  هب  دش  لوغـشم  توکلم  نشلگ 
كاله ارم  وا  هک  متفگ  دوخ  اب  نم  دوب و  رتکانمـشخ  نم  رب  همه  زا  هسیپ  گس  اهنآ  نایم  رد  دـندرک ، هلمح  نم  رب  هک  مدـید  ناگـس  دوب 

دمحم و لآ  دیهش  يا  و  نم ، كرسپ  يا  ّینب ! ای  تفگ : دش و  ادیپ  نم  شیپ  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » مّدج هک  مدوب  نیا  رد  درک و  دهاوخ 
ار وت  رتگرزب  هبترم  هب  دـناهدمآ و  یلعأ  ءالم  نابّرقم  و  الاب ، ملاع  ناـنکاس  وت  كاـپ  حور  لابقتـسا  هب  کـنیا  نم ! نادـنزرف  نیرتمولظم  زا 

ياهتشرف هیلع » همالس  هّللا و  یلص   » مّدج هارمه  يرادن و  زیاج  ریخأت  فّقوت و  ینک و  نم  دزن  راطفا  بشما  هک  نک  دهج  دنهدیم  تراشب 
؟ یسانشیم ار  سک  نیا  نیسح  يا  هک  دومرف  ترضح  نآ  مدید 

هب موثلک  ّما  درادـهاگن . دزیر و  هشیـش  نآ  رد  ار  وت  نوخ  ات  زبس  هشیـش  اب  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  تسا  ياهتـشرف  يا  هک  دومرف  ین  متفگ 
. تسا عادو  ّلحم  هک  نک  بلط  ارم  تیب  لهأ  رهاوخ  يا  تفگ : مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ترضح  دمآرد . هیرگ 

درک میهاوخ  رگد  ياج  دوخ  یلصا  نکسمدرک  میهاوخ  رفس  مد  نیک  ناتسود  يا  عادولا ،
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درک میهاوخ  رقم ، اسآزیزع  ار  تّزع  رصمریسا  نادنز  نیا  رد  فسوی  نوچ  میهارکا  هب  ام 
درک میهاوخ  رظن  عطق  ناتّمه  بحاص  وچ  وزتسا  یتمیق  ار  ناک  تسین ، یعاتم  ایند  لصاح 

درک میهاوخ  رتبوخ  نیز  ياهعقب  ردنا  لزنمکنآ  رهب  زا  میوریم  مرخ  داش و  اجنیا  زا  ام 
دالوا و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  مرتحم  مرح  سپ  درک  میهاوخ  رفس  اجنیز  ام  هک  وش  اّیهم  وکتسه  سدق  ضایر  ياشامت  مزع  ار  هک  ره 

دیلامیم و ناشیا  هنیـس  رب  يور  داهنیم و  ناشیا  يور  رب  هسوب  داد و  ياج  دوخ  شیپ  رد  ار  نادنزرف  ماما  دـندمایب و  ترـضح  نآ  داجما ،
درد و  تسین ، امـش  یمیتی  تقو  زونه  هک  دزوسیم ، امـش  يارب  مناج  نم  ناگهشوگرگج  يا  تفگیم  دـیلانیم و  راز  راز  نوخرپ  لد  زا 

نم هنیرید  رای  يا  هک  درک  ونابرهش  هب  يور  سپ  میوگ  هک  هب  ار  امش  مغ  میوگ و  هچ  هک  منادن  هدش ، یمیتی  نزح  هوالع  یبیرغ 
ص:342  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

شورخ و دروخ ؟ یهاوخ  هنوگچ  ناشیا  مغ  نم  زا  دعب  و  درک ؟ یهاوخ  هچ  نامیتی  نیا  اب  هک  منادیمن  نم  هنیـس  رورـس  هدید و  رون  يا  و 
نازحا تبیـصم و  يایرد  جاوما  جاوفا و  داتفا و  بارطـضا  باقرغ  تریح و  بادرگ  رد  نوکـس  ربص و  یتشک  دـمآرب و  تیب  لها  زا  ناغف 

. درک زاغآ  ّمنرت  شارخرگج  زوسلد  همغن  نیدب  نامز  نابز  تشگ . نایرگ  نادناخ  ناگرزب  هودنا  زا  نارود  هدید  دش ، مکارتم  مطالتم و 
یمتام يادص  بل  ره  زا  مشوگ  رد  دسریمیمغ  ِنافوط  هدید  ره  زا  منیبیم  نز  جوم 

غاب ال هتـسدلگ  يا  تفگ : هدـش ، تقاطیب  موثلک  ّما  یملاع  راک  هتفر  مهرد  هک  مناد  ردـق  نیا  ؟ تسا هداتفا  راک  هچ  منادیمن  ار  ملاع  لها 
ام دج  زوسرگج  مالک  نیا  عامتسا  بات  ار  هک  تسا و  دودنا  مغ  نخـس  نیا  ندونـش  تقاط  ار  هک  یتا  له  نمچ  هتـسر  ون  هلال  يا  و  یتف ،

لاب هب  ترـضح  نآ  نوچ  دوب . یـضترم  یلع  تردـپ  اـم  مرحم  دومرف  تلحر  ملاـع  نیا  زا  هک  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » یفطـصم ترـضح 
هانپ نامورحم و  مرحم  مردارب  زا  دعب  دـش و  هدرتسگ  ام  قرف  رب  یبتجم  نسح  تردارب  هیاس  دومن ، زاورپ  تداعـس  هضور  يوس  هب  تداهش 
یک ناـگدزقارف  اـم  لد  تحارج  رب  تحار  مهرم  و  دـشاب ، هک  اـم  مرحم  يورب ، وت  نوچ  تّوبن  نادـناخ  راـگدای  يا  يدوب . وت  ناـمولظم 

؟ دهن
نآ مغ  زا  نابیرگ  دیمدب و  حبص  هاگان  هک  دندوب  نخس  نیا  رد  مینارذگ  ترسح  هب  رمع  تیوزرآ  ردمینامب  وتیب  ام  هک  زور  نآ  زا  دایرف 
زا نادرگ  رس  باتفآ  و  تشگ ، رهاظ  يور  هدیشارخ ، شوپدوبک ، رهپس  زا  هنهرب  رس  حبص  اننیب » قرف  حبـصلا  ءاضا  اّملف   » دز كاچ  نابیرغ 

، تسین بیرغ  تبیصم  نیا  رد  ندیرب  يوم  دیربب و  ادهش  متام  رد  ار  بش  يوسیگ  نامز  هنـشد  دش و  علاط  شتآرپ  لد  اب  هتـشگرس  کلف 
. تسین بیجع  تیزعت  نیا  رد  ندیرد ، هاج  دیرد و  ورف  نماد  ات  بیج  زا  ار  کلف  هقلح  رز  نهاریپ  نامز  تسد  و 

؟ تسارچ نوخ  قرغ  کلف  دوبک  نهاریپتسادهلا  رخفم  تیزعت  هن  رگا  حبص  ره 
؟ تسابق نهریپ  ارچ  رهپس  تماق  ربدوریم  بآ  رد  هن  عرش  باتفآ  رگ 

زامن گناب  نیسح  ماما  دش . رهاظ  حبص  رثا  نوچ  اما  تسابرهک ؟ وچ  یلعل  خر  ارچ  ار  دیشروخراز  تخوسن  نوگلگ  خر  نآ  قارف  رد  رگ 
مّمیت دندش و  عمج  نارای  تفگ و 

ص:343  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا یمزر  يان  هلان  یبرح و  سوک  دایرف  هدـناوخان  دار  وا  هتفگان و  اعد  زونه  دـندرازگ و  تعاـمج  اـب  ار  ضرف  دـندومن و  ادأ  ّتنـس  هدرک 
نم له  يادـن  دـندرک و  بصن  اهملع  اهتیار و  دـنداهن و  نادـیم  هب  يور  حلـسم  لمکم و  هدایپ  راوس و  زا  هدـمآرب ، جوف  ناـفلاخم  رکـشل 

؟ زرابم
يراکتمدخ رمک  راو  قاّشع  دندید . اون  گرب و  نانچ  اب  دندوب ، زاجح  لها  فلاخم  هک  ار  قارع  هاپس  ینیسح  نایلاوم  هک  نوچ  دنداد . رد 

. دندروآ رازراک  فص  هب  يور  راوس  هدایپ و  و  دنتسب . نیریش  ناج  نایم  رب  نیمز  نامز و  ورسخ  نآ  يارب  نیقی  تسد  هب 
درپس و نشوجلا  يذ  نب  رمش  هب  ار  هرـسان  هرـسیم  و  درک . جاّجح  نب  ورمع  هدهع  رد  ار  نومیمان  هنمیم  هتخادرپ  رکـشل  هیبعت  هب  دعـس  رمع 
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رکشل ترثک  زا  تشادن  شیب  دنچ  دودعم ، هکنآ  اب  ماما  تفرگ . رارق  هاپـس  بلق  رد  هایـس  لد  بلق  نآ  داد و  دوخ  يالوم  تسد  هب  ار  ملع 
دومرف و رّرقم  ار  يدـسا  رهاظم  نب  بیبح  رـسی  اب  هرـسیم  رد  و  دومن ، یلجب  نیق  نب  ریهز  دزمان  ار  تنمیم  ای  هنمیم  هدرکان  هشیدـنا  نمـشد 

تفرگ ياـج  بلق  رد  ردـص  نآ  دـشاب  ردـص  بلق  ياـج  هچ  رگا  و  تشاد ، ینازرا  ساـّبع  دوـخ  دیـشر  ردارب  هب  ار  تـیآ  ترـصن  تـیار 
شوگ هب  یبیرال ، ملاع  زا  یبیغ  فتاه  دـنداهن  تیافک  اب  فک  رب  ناور  ياهدـقن  تداهـش  نادـیم  رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نازرابم 

. هک دناسریم  ادن  نیا  ناشیا ، شوه 
درک دیاب  گنن  مان و  ششوکدرک  دیاب  گنج  تسگنج و  زور 

درک دیاب  گنت  بسا  رب  گنتنادیم  هصرع  درم  دوش  ات 
درک دیاب  گنرد  نتسش  هاگدشاب  شوخ  باتش  ششوج  تقو 

درک دیاب  گنر  ریشمش  کشا  زار  یهام  تشپ  هام و  مکش 
درک دیاب  گنهن  ماکب  اجدروخ  دیاب  هطوغ  رحب  نیردنا 

درک دیاب  گنلپ  ریش و  وچمهزاب  هب  ور  ناگس  نیا  اب  مزر 
دمآرد فیرش  همیخ  هب  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دش ، تسار  فص  ود  ره  نوچ  اما  درک  دیاب  گندخ  ریت  رکفنانیبجک  ياههدید  یپ  زو 

فیسلاب ّیبن  انا  نادیم  راوسهش  هک  يریشمش  دیشوپ و  رد  ترضح  نآ  هعراد  داهن و  رس  رب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » يادخ لوسر  همامع  و 
زجترم یبسا  رب  درک و  لیامح  یتفرگ ، تسد  رد 

ص:344  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. تسا نیا  نآ ، زا  تیب  کی  هک  درک  زاغآ  يرعش  داهن و  نادیم  هب  يور  هدش  راوس  يدوب  قارب  بکار  بکرم  هک  مان ،

امـش رب  دـنگوس  قارع ! لها  يا  هک  تسنآ  ترـضح  نآ  نخـس  نومـضم  رخفأ  نیح  ارخفم  اذـهب  ین  افکمشاه  لآ  نم  رهطلا  ّیلع  نبا  انا 
نسح مردارب ، ّما  یضترم  ّیلع  نیعلا  ةّرق  میارهز و  همطاف  هشوگرگج  میادخ و  لوسر  طبس  یفطصم و  هریبن  نم  هک  دینادیم  هک  مهدیم 
لوسر هماّمع  نیا  هک  دـینیبیم  تسا و  ادهـشلا  دیـس  هزمح  مردـپ ، ّمع  تسا ، العلا  تاّنج  ياضف  ياوه  رد  راـیط  رفعج  مّمع  تسا  یبتجم 
بـسا نیا  ماهدرک و  لیامح  هک  تسا  ترـضح  نآ  ریـشمش  نیا  مراد و  رب  رد  هک  تسوا  كرابم  هعارد  نیا  مراد و  رـس  رب  هک  تسادـخ ،

. ماهدروآرد نار  ریز  هب  هک  تسوا  هّصاخ 
هجو هچ  هب  سپ  تفگ : ع )  ) نیسح ماما  تسا . قدص  ّقح و  یتفگ  هچنآ  هک  یتسار  یتسرد و  هب  نیسح  يا  هک  دمآرب ، رکـشل  نآ  زا  هرعن 

نانمـشد هدـننار  مردـپ  هکنآ  لاح  دـیریگیمزاب و  نم  زا  تسلالح  يراصن  دوهی و  ماد و  دد و  رب  هک  یبآ  و  دـیرادیم ؟ لـالح  ارم  نوخ 
ناوسن لافطا و  يراز  هیرگ و  زاوآ  انثا  نیا  رد  دـنادرگیمزاب ، بآ  زا  ار  هنـشت  نوئـش  هک  یـسک  وچمه  رثوک ، ضوح  بآ  زا  تسا  دوخ 

« میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال   » تفگ هدش  رثأتم  نآ  عامتسا  زا  ترضح  نآ  دیسر  نیسح  ماما  نویامه  عمس  هب  همیخ  زا  تیب  لها 
ناشیا دینکم ، لیجعت  هیرگ  رد  الاح  تسیرگ ، دیاب  رایسب  ار  امش  ادرف  هک  دیئوگب  ناشیا  اب  دیورب و  هک  داتـسرف  ار  ربکا  یلع  سابع و  سپ 

زگره نم  هدـینادرگ و  مارح  ار  بذـک  یلاعت  دـنوادخ  هک  دـینادب  ساّنلا ! اهّیا  تفگ  تفر و  شیوخ  فرح  رـس  هب  ماما  دـندش . شوماـخ 
ماهدرکن و كرت  ار  یهلا  ضیارف  هتـشگ ، يراج  نم  رب  فیلکت  ملق  ات  هدرزاین و  ار  ناملـسم  چیه  هدرکن و  فالخ  هدـعو  ماهتفگن و  غورد 
هدومن و ضارعا  اـیند  زا  مدوـب  يدرم  نم  درادـن و  سک  چـیه  نیمز  يور  رب  زورما  مراد  نم  هک  یلاـع  بسن  نآ  هک  تسا  موـلعم  ار  اـمش 

مدرب مرح  هب  هانپ  هتفرگ  هنیدم  كرت  ترورض  هب  ات  دنتشاذگن  اجنآ  ارم  هتشگ  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  دوخ  راوگرزب  ّدج  هضور  مزالم 
زا یلوا  ّقحأ و  تماما  هب  ار  وت  ام  هک  دیسر  نم  هب  رتاوتم  امش  ياههمان  بقاعتم و  امش  لسر  ات  مدش  لوغـشم  دوخ  راگدرورپ  تدابع  هب  و 

وت ریغ 
ص:345  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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« میناشفا ناج  هلمج  وت  مدق  رد  ات  . » يوش بناج  نیا  هجوتم  هک  دیاب  مینادیم ،
افج ردغ و  گنس  هب  ار  نابیرغ  ام  كزان  ياهلد  هنیگبآ  دینکیم و  یناهگان  ياهدصق  یناهن ، ياهرکم  هب  ماهدمآ  امـش  لوق  هب  هک  نونکا 

ّتـسب تفـص  لاـحلا  یف  مناوخ  ورف  هوک  شوگ  هب  یفرح  هتخوس ، ارم  نوکـس  ربص و  عاـتم  هک  امـش  رکم  هریاـن  زا  رگا  دینکـشیم  مهرد 
رد میامن  نشور  زور  هب  يزمر  هتخادنارب  داینب  زا  ارم  باحـصا  یئابیکـش  يانب  هک  امـش  روج  هعقاص  زا  رگا  و  دـیآ ، دـیدپ  ورب  اّسب  لابجلا 

بارخ بارطضا  رکشل  يامغی  زا  ار  تحار  کلمل  راد  امش  ببـس  هب  الاح  و  ددرگ ، رهاظ  وا  زا  « 1 « » ٍضَْعب َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ   » رثا نامز 
. مباییم بالقنا  باقرغ  رد  لالم ، فصاوع  بوبه  زا  ار  لامآ  هنیفس  منیبیم و 

تسین دیدپ  ناماس  ورس  ار  هنامز  راکتسین  دیدپ  نایاپ  نب و  ار  هّصغ  يایرد 
رکـشل نآ  رد  هک  ار  هفوک  ياسؤر  زا  کی  کی  سپ  تسین  دـیدپ  ناـکیپ  رـس  کـی  هکناـنچ ، ناـهنپریت  رازه  دـص  لد ، هبعج  نورد  مراد 

دیاهتشون و نم  بناج  هب  اههمان  امش  نالف  نالف و  و  یعبر ! نب  ثبش  يا  و  جاجحلا ! نب  ورمع  يا  و  دعـس ! رمع  يا  تفگ : هدرب  مان  دندوب ،
ياههمان مالـسلا » هیلع   » ماما میرادن . ربخ  بیتاکم  نیا  زا  ام  هک  دنداد  باوج  ناشیا  دیاهتـشگ ! نم  نوخ  دصاق  هدمآ ، نم  ربارب  رد  نونکا 

. دومن ناشیدب  تشاد  هارمه  ار  ناشیا 
نآ ات  دومرف  دش و  ّریحتم  ناشیا  ردغ  بذـک و  زا  ع )  ) نیـسح ماما  هدـش  یملق  ام  فوقویب  فیاحـص  نیا  دـنتفگ  هدرک  غیلب  راکنا  ناشیا 
رمع تسین  یتّجح  نم  رب  ار  امـش  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  تّجح  هک  هّنملا » هّلل و  دـمحلا   » هک دومرف  سپ  دـندنکفا . شتآ  رد  ار  تاـبوتکم 

. میزاسیم كاله  غیت  برض  هب  ار  وت  ای  ینکیم ، تعیب  ار  دیزی  ای  دهدیمن ، هجیتن  چیه  نانخـس  نیا  نیـسح  يا  تفگ  دمآ و  شیپ  دعس 
لّوا هک  دـیئامن  تداهـش  تماقا  دایز  هّللا  دـیبع  ینعی  لیلج  ریما  دزن  ادرف  دیـشاب و  هاوگ  هفوک ! لها  يا  تفگ : داهن و  نامک  رد  يریت  سپ 
دوخ كرابم  نساحم  ماما  دنکفا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  بناج  هب  ار  ریت  نآ  سپ  مدوب  نم  تخادنا  نیسح  هاگرکـشل  هب  ریت  هک  یـسک 

یناـمز يراـصن  رب  یهلا  مشخ  تسادـخ و  رـسپ  ریزع  دـنتفگ ، هک  تفاـی  دادتـشا  یتقو  دوهی  رب  ادـخ  بضغ  هک  دومرف  تفرگ و  تسد  هب 
ارتفا هک  تشگ  ّدتشم 

______________________________

هیآ 40. رّونلا  ةروس  (- 1)
ص:346  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دینکیم و وا  ربمغیپ  دنزرف  نتشک  دصق  هک  دش  اّیهم  ّدعم و  امـش  يارب  لحم  نیا  رد  راگدرورپ  طخـس  تسا و  هّللا  نبا  یـسیع  هک  دندومن 
هک تبحم  ياقثو  هورع  هب  میامنیمن و  فارحنا  تسا  هّللاب » ّالا  كربص  ام  ربصأ و  و   » كالسم ناکلاس  هار  هک  یئابیکش  جهنم  زا  الاح  نم 

ار ینامز  كدنا  هک  میامرفیم ، کّسمت  دیآیمن ، تسار  نارباص  تماقتـسا  اب  تماق  رب  زج ، نآ  تعلخ  َنیِِرباَّصلا » ُّبُِحی  ُهَّللا  ّنا   » مکح هب 
. دنوش راتفرگ  ّتلذم  رابدإ و  هاچ  رعق  هب  تمرح  تّزع و  هاج  جوا  زا  دسر و  ناراکمتس  راگزور  هب  ملظ  جیاتن 

رادرک و يازج  لهمی  ـال  لـهمی و  هّللا  نا  مکح  هب  هک  مرظتنم  دـشن  هناـشن  ار  دـیواج  تنعل  ریت  هکهزب  ملظ  ناـمک  ملاـع  همه  رد  درک  هک 
. دسر امش  هب  دوز  يدوز  هب  امش  راتفگ  يازس 

داهن شیوخ  ياپ  تسد و  رب  دنبداهن  شیپ  ملظ  نیئآ  هک  ره 
دوخ رکشل  فص  هب  هتفاترب ، نادیم  زا  بکرم  نانع  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  سپ  دزادنا  رد  اپ  رخآ ز  شرهددزارفا  رـس  رگا  يزور  دنچ 

« هلآ هیلع و  هّللا  یلص   » ملاع دّیس  ترجه ، زا  مکی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  دوب  هعمج  زور  رد  هعقاو  نیا  و  داهن . هبراحم  رب  لد  دمآزاب و 
ماش زا  هدایپ  راوس و  زا  رازه  ود  تسیب و  هک  تسا  نآ  تایاور  ّحصا  رازه و  ود  یـس و  یتیاور  هب  رازه و  هدفه  یلوق  هب  فلاخم  رکـشل  و 
ریغ هب  دندوب ، نت  ود  داتفه و  یتیاور  هب  نت ، ود  داتشه و  یلوق  هب  نیـسح  ماما  ترـضح  نامزالم  و  دندمآ . رـضاح  هکرعم  نآ  رد  هفوک  و 

نازرابم و نیا  لیـصفت  هدـش  موقرم  لـتقم  نیا  ناتـساد  هک  لـیاسر  بلغا  رد  و  هداـیپ ، نت  لـهچ  هراوس و  نت  ود  یـس و  ترـضح ، نآ  زا 
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لیصافت ات  هدرک  رایسب  حّفصت  حصفت و  « 1  » هنیمک نیا  دناهدرک و  افتکا  يرعش  یمان و  درجم  هب  و  تسین ، روکذم  ناشیا  تازرابم  تیفیک 
ياهدـیاف نآ  زا  ار  نابز  یـسراپ  نوچ  هدـناوخیم ، هک  ار  يزراـبم  ره  زجر  دومن و  داریا  قاروا  نیا  رد  مـالکلا  ریخ  قیرط  هب  ار  هعقاو  نآ 

زا اهزجر  نآ  همجرت  هک  يراعشا  دشاب و  ترورـض  هک  یئاج  رگم  هدرواین  اجنیا  دباییم ، عاطقنا  نآ  ببـس  هب  نخـس  هتـشر  رـس  تسین و 
نامز نیا  لها  هفیطل  ناهذا  بسانم  دوب و  امدق  راتفگ 

______________________________

. نیرتمک هنیمک : (- 1)
ص:347  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

« قیفّوتلا ۀناعإلا و  هّللا  نم  و   » دشابن هدیافیب  نآ  داریا  هچنآ  ّالا  دش . يوطنم  زین  نآ  دومنیمن ،

شمالغ رسپ و  ردارب و  اب  یحایر  دیزی  نب  ّرح  تداهش  . 1

نیـسح ماما  دنک ؟ هک  برح  تقبـس  ات  دنتـشاد  نادیم  نایم  رد  مشچ  بناج  ود  ره  زا  دـش . تسار  لاتق  فوفـص  نوچ  هک  : » دـیوگ يوار 
دیزی نب  ّرح  اما  دش ، دیابن  وا  برح  ضّرعتم  دـنکن ، برح  هب  ادـتبا  فلاخم  ات  هک  مراد  دای  دوخ  ردـپ  زا  نم  هک  دومرفیم : مالـسلا » هیلع  »
نیسح ماما  اب  دعس  نب  ای  تفگ  دنار و  دعـس  رمع  کیدزن  بکرم  دومن ، هدهاشم  لاونم  نیا  رب  لاح  نوچ  دوب  هداتـسیا  هفوک  رکـشل  شیپ 

هیلع و هّللا  یلص   » ادخ لوسر  باوج  ادرف  تفگ : ّرح  دش . دهاوخ  رسیب  رایـسب  نت  لاتق  نیا  رد  یلب ، تفگ : درک ؟ یهاوخ  هلتاقم  یلع  نب 
رد لد  دوب و  هداتفا  يو  ياضعا  رب  هزرل  اّما  دش  نادیم  هّجوتم  هدومن  ضارعا  ّرح  دادن . باوج  چیه  دعـس  رمع  تفگ : یهاوخ ؟ هچ  ار  هلآ »
وا ردارب ، هک  تسا  نآ  یتـیاور  ّرح و  ماوـقا  زا  سوا  نب  رجاـهم  دونـشیم  نآ  زاوآ  دوـب  يو  يوـلهپ  رد  سک  ره  هکناـنچ  دـیبلطیم  شرب 
هک هاگره  ینازرابم و  ناروالد و  ریهاشم  هلمج  زا  وت  ماهدیدن  كانفوخ  نینچ  هکرعم  چیه  رد  ار  وت  نم  هک  تفگ  يو  اب  دیزی  نب  بعصم 

ار لد  ندیپط  نت و  هزرل  نیا  دندوتسیم  ار  وت  همه  زا  شیب  دندربیم و  مان  ار  وت  همه  زا  شیپ  دندیـسرپیم ، هفوک  نارازگغیت  ناریلد و  زا 
هک منآ  هشیدـنا  رد  دوخ  اب  ماهتخاس و  ّریخم  خزود  تشهب و  ناـیم  ار  دوخ  سفن  اـما  تسین  سرت  ارم  ردارب  يا  تفگ : ّرح  تسیچ ؟ ببس 

دز و بسا  رب  هنایزات  سپ  درک  رایتخا  ار  تشهب  نم  سفن  هک  داب  تراشب  ردارب  يا  تفگ  دیـشکرب و  رگج  زا  ياهرعن  هگان  دیآرب  هنوگچ 
! هّللا لوسر  نب  ای  تفگ  هداهن  ماما  بکرم  مس و  رب  يور  داد و  هسوب  ار  ترـضح  نآ  باکر  هدش  هدایپ  بکرم  زا  دمآ و  نیـسح  ماما  دزن 
ّبلغت و نایـصع و  دّرمت و  هک  نونکا  درذگب و  مه  زا  حلـص  هب  مهم  هک  متـسبیم  لایخ  و  دننک ، وت  دصق  تعامج  نیا  هک  دوبن  نامگ  ارم 

؟ هن ای  دسر  لوبق  زیح  هب  نم  هانگ  رذع و  و  ین ؟ ای  دوش  لوبق  نم  هبوت  ایآ  مدومن  تردابم  وت  تمدخ  هب  دش ، رهاظ  نم  رب  ناشیا  نایغط 
ماهدروآ هاوخ  رذع  نابز  دردرپ و  ناجماهدروآ  هار  هب  ور  یلک  ياهتلاجخ  اب 

ماهدروآ  هاگراب  نیا  يوس  ور  يدیما  ربنم  هک  اریز  ّدر  تسد  ناشفیم  لدیب  نم  رب 
ص:348  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نوچ دنک ، هانگ  هدنب  دنچ  ره  ّرح  يا  تفگ : دیلام و  ّرح  يور  رس و  رب  كرابم  تسد  بکرم  يالاب  زا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ترضح 
« هدابع نع  ۀبوتلا  لبقی  يذلا  وه  و   » تسه لوبق  دیما  دهاوخ ، رذع  هدرک  هبوت  هانگ  نآ  زا  دیامن و  رافغتـسا  هدروآ ، دـنوادخ  هاگرد  هب  ور 

لد برح  رد  شاب و  هنادرم  متشذگ  رد  دش ، عقاو  وت  زا  تیاغ  نیا  ات  هک  يریصقت  متشاگنا و  هدرکان  يدرک  نم  هب  تبـسن  هک  یمرج  « 1»
هب ور  رپ ، ع »  » نیـسح ماما  ّتبحم  زا  یلد  اب  ّرح  تسا  تداهـش  لها  هاـگهولج  نادـیم  نیا  تسا و  تداعـس  رازاـب  زور  زورما  هک  راد  يوق 
الو تسد  دیزگ و  ایند  رب  ار  ترخآ  ّرح  هک  دید  ّرح  ردارب  بعصم  نوچ  اّما  دادب  رنه ، داد  ندومن  نالوج  ندرک و  دیرط  رد  داهن و  نادیم 

نوچ دوریم و  ردارب  گنج  هب  هک  دندرب  نامگ  دعس  رمع  رکشل  تخیوآ  نیـسح  ماما  كارتف  رد  تخیگنارب و  بسا  دز  ابع  لآ  نماد  رد 
وت اـب  مه  نم  يدـیناسر  تفرعم  تاـیح  بآ  همـشچرس  هب  ترکن  تملظ  زا  ارم  يدـش و  نم  هار  رـضخ  ردارب ، يا  تفگ  دیـسر  نادـیم  هب 
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میریگ هرهب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  تعافـش  زا  مه  اب  میـشاب و  مه  هلماعم  هاوگ  ود  ره  ادرف  مدش ، رازیب  فلاخم  لها  زا  هدرک  تقفاوم 
وا تخاون و  هب  تفرگرب و  رد  ار  وا  ماما  ترـضح  دـیناسر  ضرع  فقوم  هب  لاح  تروص  هدروآ ، مولظم  ماما  کیدزن  هب  ار  ردارب  ّرح  سپ 

. درک ریخ  ياعد  ّرح  اب  ار 
دزن هک  مدید  باوخ  رد  ار  دوخ  ردپ  بش  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  دـمآ  ماما  کیدزن  رح  هک  نامز  نآ  رد  هک : هدروآ  لیعامـسا  ماما  لتقم 
تفگ دیشکرب و  دایرف  مردپ  مریگب  نیـسح  ماما  رب  هار  رـس  هک  مدوب  هتفر  متفگ  يدوب ؟ هتفر  اجک  اهزور  نیا  رد  ّرح  يا  تفگ  دمآ و  نم 

ادخ لوسر  تعافـش  رگا  و  نک : برح  يو  اب  ورب و  يراد  خزود  شتآ  تقاط  رگا  راک ؟ هچ  ادخ  لوسر  دنزرف  اب  ار  وت  رـسپ  يا  هالیو ! او 
اب ورب و  یئوجیم  نادواـج  تشهب  تاـفرغ  ناوضر و  ضاـیر  یهاوخیم و  هلـالج  ّلـج  ملاـع  راـگدرورپ  ياـضر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
ات نک  ربص  یئاـم  ناـمهیم  وت  هک  دومرف  ع »  » نیـسح ماـما  مور  برح  هب  هک  یهد  تزاـجا  هک  مهاوخیم  نونکا  نک  فاـصم  وا  نانمـشد 

نیتسخن ات  يامرف  يروتسد  مدوب  نم  دمآ  وت  تمصاخم  هب  هک  یسک  لوا  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  رح  ورب  يرگید 
______________________________

(- 1)
ص:349  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ار وا  دوب و  هنازرف  روالد  هنادرم و  درم  ّرح  داد و  تزاجا  ار  وا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  مشاب  نم  دور  وت  نانمـشد  تبراحم  هب  هک  یـسک 
داهن و نادیم  هب  يور  راوس  داژنيزات ، هدنهج  هدنور ، هدنود  یبکرم  رب  دوب  دایز  رسپ  رالاسهپـس  يدنتـشاد و  راوس  رازه  ربارب  راز  راک  رد 

. هدروآ هجو  نیا  رب  ار  يو  زجر  همجرت  يزار  رخافملا  وبا  و  دیبلط . زرابم  نایوگزجر 
يادخ ّیلو  شیپ  هتسب  رمکيابر  مدرم  ّرح  لد  ریش  منم 

زا یکی  دیچیپ و  شلد  يور  هب  هزرل  دید  نادیم  رد  ار  ّرح  دعس  رمع  نوچ  ياپ  ریشمش  ریش و  رب  دراد  هکتسد  هب  ناّرب  ریشمش  ریش و  منم 
نخـس رگا  و  رآزاب . ام  بناج  هب  تمیالم  تحیـصن و  هب  ار  ّرح  ورب و  تفگ  دـیبلط و  يدـنتفگ ، هلظنح  نب  ناوفـص  هک  ار  برع  ناـفورعم 

لقاع و درم  وت  تفگ : دـمآ و  ّرح  ربارب  رد  مالک  یتنیز ال  مامت و  یتدارا  هب  ناوفـص  رادرب ، نت  زا  رادـبآ  ریـشمش  هب  ار  شرـس  درکن  لوبق 
؟ ینک نیسح  هب  يور  يدرگرب و  دیزی  زا  هک  دشاب  اور  یلماک  نازرابم  زا  یلدرپ و 

ماما تسا و  قساف  ملاظ و  كاپان و  وا  هک  ینادیمن  ار  دیزی  وت  تسا  بجع  نخس  نیا  وت  یگنازرف  يدنمدرخ و  زا  ناوفـص  يا  تفگ  رح 
ناحیر ار  وا  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » ربمغیپ هدینابنج  ار  وا  هراوهگ  نیما  لیئربج  هدوب  تشهب  رد  شردام  جیوزت  هداز  كاپ  كاپ و  نیـسح 

. هدناوخ دوخ  ناتسوب 
، مسانشیم مه  نیا  زا  هدایز  منادیم و  همه  نیا  نم  تفگ : ناوفص  تسا  رتالاو  نآ  زا  میوگ  نم  هچ  رهتسا  رتالاب  نایب  رش و  زا  شفصو 
هچ هب  تلیضف  ملع و  تراهط و  يوقت و  دیابیم  بصنم  هبترم و  قاری و  ار  ام  میایهاپـس ، مدرم  ام  تسا و  دیزی  اب  هاج  لام و  تلود و  اّما 

؟ یشونیم امن  رورغ  يازگناج  يامننیریش  تبرش  یشوپیم و  ینادیم و  ار  قح  راسکاخ  يا  تفگ : ّرح  دیآ ؟ راک 
« یتسم نونکاک  رامخ  دنک  تادرف  »

یمرگ نامه  رد  تخاس و  هراپ  هراپ  ار  وا  هزین  یگنادرم  هب  هدنکفا ، وا  هزین  رب  هزین  ّرح  درک  ّرح  هنیـس  هلاوح  هزین  دـش و  بضغ  رد  ناوفص 
تسد رس  رب  دوبر ، رد  نیز  ردص  زا  هزین  نامه  هب  ار  يو  سپ  دمآ  نوریب  شتشپ  زا  زگ  کی  هکنانچ  دز  شاهنیس  رب  هزین  نانس 

ص:350  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. دمآرب رکشل  ود  ره  زا  شورخ  هدش  هزیر  هزیر  وا  ياهناوختسا  هچنانچ  دز  نیمز  رب  هاگنآ  دندید  هب  رکشل  ود  ره  هچنانچ  دروآ 

هب ار  يادـخ  دیـشکرب و  رگج  زا  ياهرعن  ّرح  دـندرک  هلمح  ّرح  رب  راـب  کـی  هب  ردارب  لـتق  هّصغ  زا  هس  ره  دوـب ، ردارب  هـس  ار  ناوفـص  اـّما 
هب شندرگ  هک  دز  شنیمز  رب  ناـنچ  هدوـبر ، رد  شنیز  هناـخ  زا  تـفرگ و  ار  یکی  رمک  لاود  و  تخاـترد . هدرک ، داـی  تردـق  تـمظع و 
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رب ياهزین  تخات و  رد  يو  بقع  زا  ّرح  داهن ، تمیزه  هب  يور  يرگید  تفاکـش . هب  شاهنیـس  اـت  هک  دز ، رـس  رب  غیت  ار  يرگید  تسکش و 
نم زا  و  يدرک ؟ لحب  ارم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  هدروآ ، نیسح  ماما  بناج  هب  يور  سپ  دمآ . نورب  يو  هنیس  زا  نانس  رس  هک  دز  شتشپ 

؟ يدش دونشوخ 
هداهن مان  ّرح »  » ار وت  ردام  هچناـنچ  يدازآ  وت  مدونـشوخ و  وت  زا  نم  يرآ  کـما » کتمـس  اـمک  ّرح  تنأ  معن   » دومرف مالـسلا » هیلع   » ماـما
بناج ره  هب  تسویپ  رد  برح  هداهن ، نادـیم  هب  يور  مامت  طاشن  اـب  هدونـش  تراـشب  نیا  رح  دوب  یهاوخ  دازآ  خزود  شتآ  زا  ادرف  ینعی 

دیود و رد  ياهدایپ  لاح  نیا  نراقم  يداتف  مه  يور  رب  بکرم  درم و  يداهن  يور  هک  فرط  ره  هب  یتخاس و  هتشپ  هتشک  زا  یتخات  رد  هک 
. تفریذپ لاعتشا ، شزورفا  تربغ  رهق  هریان  و  دیشک ، هنابز  شزوسناهج  مشخ  هلعش  هدمآرد  برح  هب  هدایپ  ّرح  درک ، یپ  ار  ّرح  بسا 

يو شیپ  زا  راوس  هدایپ و  دـندیدیم ، رازراـک  هنوگنآ  هک  رکـشل  درکیم  خاـش  دـص  ار  يوم  ناـکیپ  هبدرکیم  خاروس  ار  هرخـص  هزین  هب 
هب هدش  راوس  رح  داتسرف و  هیامنارگ  تخاس  اب  يزات  یبسا  دنکیم  گنج  هدایپ  ّرح  هک  دید  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  اّما  دندیمریم .

. دمآرد نالوج 
تاـنب نوچ  دـندوب . هدـمآرد  وا  درگ  نیورپ ، دـننام  هک  ار  یعمج  دادیم و  بآ  ار ، نانـس  كون  نوخ  هبدادیم  باـت  دوـخ  بکرم  ناـنع 
رظتنم ناروح  هک  درگم ، راب  رح  يا  هک  داد  زاوآ  یفتاه  هک  دـیآ ، نیـسح  ماما  دزن  ددرگزاـب و  هک  تساوخ  و  تخاـسیم ، قرفتم  شعنلا 

؟ يراد یماغیپ  چیه  موریم  تّدج  کیدزن  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  درک و  نیـسح  ماما  بناج  هب  يور  ّرح  سپ  دناوت . موزل  تجهب  مودـق 
دمآرب ماما  باحصا  زا  شورخ  میناور  وت  بقع  زا  زین  ام  هک  شاب  شوخ  ّرح  يا  تفگ  هدش  نایرگ  نیسح  ماما 

ص:351  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
قرف رب  هک  ار  يراسکاخ  ره  دیـشکرب و  ار  رادـبآ  غیت  سپ  تسکـش  مه  رد  وا  هزین  ات  درکیم . برح  هدز  نمـشد  رکـشل  هب  ار  دوخ  ّرح  و 
یهاگ دروآیمرب و  نایرکـشل  زا  روش  هدرک ، هنمیم  رب  هلمح  یهاگ  درکیم  مینود  دزیم  نایم  رب  ار  هک  ره  تفاکـشیم و  هنیـس  ات  دزیم 

تخادنا و دعـس  رمع  رکـشل  رادملع  کیدزن  ار  دوخ  ات  دومنیم  رازراک  ناسنیدـب  یتخاس و  ناشیرپ  ار  ناشیا  عمج  هدـش ، هرـسیم  هجوتم 
نوریب امـش  نایم  زا  هک  دیراذگن  دیریگورف و  يو  درگادرگ  هک  دز . رکـشل  رب  گناب  رمـش  هک  دنز . مینود  ملع  اب  ار  رادـملع  هک  تساوخ 

دیـشوجیم و هورگ  نآ  نایم  رد  ّرح  وا  دنتفرگ  ندز  يو  رب  مخز  بناوج  فارطا و  زا  دندرک و  هبلغ  هدرک  هلمح  رکـشل  راب ، کی  هب  دور 
نوچ دوب . برح  مرگ  رح  تفرگ  ياـج  ورد  هک  دز  رح  هنیـس  رب  ياهزین  هناـنک  نب  ةروسق  هاـگان  هب  هک  دیـشوکیم  هنادرم  دیـشورخیم و 

هک هروسق  قرف  رب  تخادنیب  يریشمش  هدش  ادج  شرـس  زا  هالک )  ) دوخ دوب و  هدز  برـض  هک  دید  ار  هروسق  تسیرگن و  رد  ار  دوخ  مخز 
ماـما باـیرد ، ارم  ینکردأ  هّللا  لوسر  نب  اـی  هک  دز  هرعن  هداـتفارد  بکرم  زا  زین  رح  تشذـگرد و  بسا  زا  هروسق  تفاکـشب  شاهنیـس  اـت 

رب رح  رس  تسـشن و  هب  هدش و  هدایپ  سپ  دروآ  دوخ  رکـشل  فص  شیپ  هب  هدوبر  رد  نانمـشد  نادیم  زا  ار  رح  تخاترد و  بکرم  نیـسح 
نیسح ماما  ترضح  رانک  رد  ار  دوخ  رـس  درک و  زاب  هدید  دوب  هدنام  یقمر  ار  ّرح  درکیم  كاپ  يو  راسخر  زا  درگ  نیتسآ  هب  هداهن  رانک 
یضار وت  زا  يادخ  مدونـشخ ، وت  زا  نم  هک  دومرف  مالـسلا » هیلع   » ماما يدش  یـضار  نم  زا  هّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ  دومرف و  یمّـسبت  دید 

. دومن راثن  ناناج  هب  ناج  دقن  هدش  نامداش  تراشب  نیا  زا  ّرح  داب !
نآ باحـصا  و  تسیرگ . هب  ّرح  يارب  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  تسام  ناج  شیاسآ  هدژم  نیا  هکتساور  مناشف  ناـج  رگ  هدژم  نیرب 
نیا نآ  زا  یکی  تسا  هدوـمرف  تیب  هس  رح  هیثرم  رد  مالـسلا » هیلع   » ماـما هـک  هدروآ ، یمعثخ  مکاـح  و  دـندرک . هـیرگ  وا  رب  زین  ترـضح 

. تسا
: هک هدروآ  رخافملا  وبا  حایّرلا  فلتخم  دنع  روبصحایر  ینب  ّرح  ّرحلا  معنل 

راثن  دمحا  لآ  رب  هدرک  ناج  هکرادمان  هنازرف  رح  اشوخ 
راوس تداهش  قارب ، رب  هدشهدمآ  دورف  ّربکت ، شخر  ص:352 ز   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


، دیرپ سدق  هضور  رب  تداهش  لاب  هب  ّرح  هک  دید  ّرح  ردارب  بعصم  نوچ  اّما  رامد  نمـشد  ناج  زا  هدروآربیفطـصم  هشوگرگج  قشع  هب 
تبرـش هناگیب ، مرزآ  ایح و  زا  نانمـشد  نتـشک  هنادرم و  رازراک  زا  دعب  دیچیپ و  نامـصخ  رد  هداهن  نادیم  هب  يور  دیدس  ماما  تزاجا  هب 

. دومن شوغآ  رد  لاصو  تسد  ربارب  ناج  اب  ردارب  اب  درک و  شون  تداهش 
ار دوخ  مالغ  هدش  تقاطیب  دید  هتشک  ار  دوخ  ّمع  ردپ و  نوچ  دوب  یلع  شمان  هک  هفوک ، رکشل  نایم  رد  تشاد  يرسپ  ّرح  هک  دناهدروآ 

رکشل فص  هب  يور  هتخات  نوریب  دعـس  رمع  رکـشل  نایم  زا  راوس  ود  ره  میور و  نیـسح  ماما  بناج  هب  میهد و  بآ  ار  نابـسا  ات  ایب  تفگ 
يو يور  رد  يور  هدمآ  ردپ  دزن  دیسوبب و  بدا  نیمز  هدش  هدایپ  بکرم  زا  دیـسر  ماما  کیدزن  ّرحلا  نب  یلع  نوچ  دنداهن و  نیـسح  ماما 

رد هک  ماهدـمآ  زین  نم  هدرک  راـثن  ناـج  وت  تمدـخ  رد  هک  مّرح ، رـسپ  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  درمناوج  يا  هک  دومرف  نیـسح  ماـما  دـیلام ،
. مزاس رهاظ  هیبأب » يدتقی  ّرحلا  دلولا   » هتکن منک و  ادف  ناج  وت  تمزالم 

هتفای يروتـسد  ّرحلا  نب  یلع  تفگ و  اعد  ار  يو  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـسپ  شناوخم  شناوخ  هناگیب  وتردـپ  ناشن  درادـن  وک  رـسپ 
يور زا  ار  وا  هزین  كون  هب  دیوگ و  نخـس  هک  تشاذگن  هتفر  وا  لابقتـسا  هب  یلع  دمآ  نوریب  مامت  حالـس  اب  هتـسارآ  ماش  رکـشل  زا  يدرم 

. تفگ دز و  نیمز  رب  هدوبر  رد  نیز 
ماهدنکفا رس  ار  نانمشد  یسبماهدنب  نم  هن  مداژن  یحایر 

لتق هب  ار  ناشیا  ّمع ، ردپ و  نیک  هب  وا  دمآیم و  یلع  ربارب  رد  زرابم  هّصقلا  ماهدنز  ارچ  نم  دش  هتشک  وا  وچماهدنمرش  شیوخ  دلاو  زا  نم 
. درکیم اعد  وا  يارب  زا  هتفگ  نیرفآ  يورب ، دنلب  زاوآ  هب  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دیناسریم و 

ّمع راوگرزب و  ردـپ  هب  دـندینادرگ و  دیهـش  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  وا  رمـألا  رخآ  داز  وت  هک  يرداـم  درورپ و  وـت  هکيردـپ  رب  يادـخ  نیرفآ 
، ترجاهم تقرافم  نارین  رب  شلد  دـش و  نایرگ  یگجاوخ  هجاوخ و  قارف  رد  تشاد  ماـن  هّرغ  هک  ّرح  مـالغ  اـّما  دـندیناسر . رد  شرادـمان 

هب يور  هداد  تسد  زا  رایتخا  نانع  و  تشگ ، نایرب  ناشیا 
ص:353  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يوس هب  دربن  نادـیم  رد  ار  سک  دـنچ  اـت  تسب  رد  نامـصخ  يور  هب  تلهم  رد  تسویپ ، رد  گـنج  ماـمت  دـهج  دـج و  هب  دروآ و  هکرعم 
هک راد  روذعم  ار  نم  مرک ، هب  مدرک  یخاتسگ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  هدمآ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دزن  سپ  درک ، ناور  مدع  هزاورد 

ادرف منک و  راـثن  تمدـق  رد  ناـج  هک  مهاوخیم  زورما  ماهتخوس  دوخ  هدازیلوم  یلوم و  قارف  رد  ماهتخوماـین و  برح  بأد  مسر و  زونه 
. منک راختفا  ناگجاوخ  رب  رشحم  هصرع  رد 

يور مالک  طاشن ال  مامت و  رورس  اب  وا  درک و  نیرفآ  يو  رب  ماما  منک  رایرهش  هاش و  اب  هک  همـشرک  اسبینک  لوبق  دوخ  یمالغ  هب  ارم  رگا 
ناهج زا  تسب  رب  هدید  دیرخ ، ینادواج  تداعس  عاتم  تداهش  دقن  هب  و  دیـسر ، یگجاوخ  هجاوخ و  هب  ار  ینامز  كدنا  دروآ و  نادیم  هب 

. دید دوصقم  تعلط  ات 
هفوک و لها  يا  هک  داد  زاوآ  داتـسیا و  هب  فص  ود  ره  نایم  هراب  رگید  نت  راهچ  نیا  لتق  زا  دعب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک  دناهدروآ 

زونه نم  رکشل  زا  الاح  و  متسین ، هبراحم  روضح  رب  زونه  نم  دیتخادنا و  نم  يور  رد  ریت  لّوا  امـش  مدرکن و  امـش  برح  هب  ادتبا  نم  ماش !
رد ار  دوخ  زیزع  ناج  دنتخارفا و  نم  بناج  هب  ترصن  ملع  هک  دندوب  امش  مدرم  زا  يو  مالغ  رسپ و  ردارب و  ّرح و  هتـشگن و  هتـشک  یـسک 

. دوشن مزال  یتجح  نم  رب  ار  امش  تمایق  يادرف  ات  مریگیم  تّجح  امش  رب  رگید  راب  نم  دنتخاس و  ادف  نم  يراداوه 
هرباکمیب رگا  منک  هرظانم  وا  اب  مور و  دـیزی  کیدزن  ات  ارم  دـیهد  هار  هکنآ  لّوا  دـینک : راک  هس  زا  یکی  نم  اب  دـیئایب و  نامدرم  هورگ  يا 

. نم دناد و  وا  هن  رگا  و  منک ، تعیب  وا  اب  تسنانچ  هک  مناد  دشاب و  وا  تسد  هب  قح 
ار وا  ریذپلد  ریذاعم  هب  هک  ادابم  ینخـس  کباچ  نابز و  نیریـش  درم  هک  يور ، دیزی  يوس  هک  میراذـگن  ار  وت  هک  داد  زاوآ  يداعا  زا  یکی 

دینکیمن نینچ  نوچ  هک  دومرف  نیـسح  ماما  دیآ  دـیدپ  شروش  کلامم  رد  و  يزیگناهنتف ، راب  رگید  هدـش  صالخ  وا  تسد  زا  و  یبیرفب ،
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منارذگ تداهز  هب  میامن و  مایق  تدابع  هب  هدش  رواجم  هیلع » همالـس  هّللا و  تاولـص   » دوخ راوگرزب  دـج  هضور  رـس  هب  ات  دـیراذگب  يراب 
رگید ینک و  تفالخ  بلط  یئآ و  نوریب  زاب  و  دنیآ ، درگ  وت  رب  برع  فالجا  زا  یموق  هک  تسا  نکمم  هچ  میهدن  اضر  زین  نیدب  دـنتفگ 

هراب
ص:354  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

برـشلا قح  بآ  رد  ار  نایملاع  هّفاک  نایمدآ و  هّماع  هک  دیهد  بآ  ارم  نارای  ارم و  دـینکیمن  ود  ره  نیا  رگا  هک  دومرف  دـیآ ، دـیدپ  هنتف 
هب وت  اب  ار  ام  دیزی و  تعیب  هب  رگم  دنباین  تارف  بآ  دنوش  تافر  میمر و  وت  ناگدـنب  نامزالم و  رگا  هک  نکم  بآ  ثیدـح  دـنتفگ  تسه 

. تسا هدنامن  ور  چیه  برح  زا  ریغ 
نب ای  ۀفـصلا  معن   » دـنتفگ ددرگ  زاتمم  يرنهیب  زا  يرنه  دـیآ و  دـیدپ  درمان  زا  درم  ات  دـیئآ  نوریب  برح  هب  ناکیناکی  سپ  دومرف : ماما 

امن و لاتق  برح و  كراعم  رد  هک  تسا  نآ  برع  نازرابم  بأد  هک  دـندش  یـضار  نآ  تهج  تروص  نیدـب  شاـب  نینچمه  وگ  همطاـف »
هک يرنه  دنیاشگب و  فلکت  فلصت و  باوبا  دنزارفارب و  تاهابم  ياول  دوخ  هریـشع  هلیبق و  رثآم  رخافم و  هب  دنزاس و  اراکـشآ  دوخ  بقل 

زرابم دعـس  رمع  دـمآزاب و  دوخ  رکـشل  فص  هب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  دـندرک  لوبق  نخـس  نیا  نوچ  دـنیامنب ، دـنراد  تزراـبم  رد 
هدیشوپ هناکولم  حالس  یتسد  هدش و  راوس  مارآیب  ماگزیت  بکرم  رب  دمآ  نادیم  هب  رماس  داتسرف  نادیم  هب  يدنتفگ  يدزا  هک  ار  يرادمان 

. دیشک زرابم  نم  له  يادن  هدرک ، راکشآ  نازرابم  هکرعم  رد  ار  دوخ  مان  دروآرد و  نالوج  هب  ار  دوخ  بکرم 

يدسألا ناسح  نب  ریهز  تداهش  . 5

دمآ نادیم  هب  هک  درم  نیا  هّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ  دوب  هداتـسیا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  شیپ  رد  يدـسا  ناسح  نب  ریهز  لحم  نیا  رد 
هب هتـشارفارب  نادـیم  تحاس  رد  هک  یفازگوفال  ياول  و  منک ، دربن  وا  اب  اـت  هد  تزاـجا  ارم  تسا ، نکفادرم ، روـالد  نکـشفص و  زراـبم 

. داد تزاجا  ار  وا  نیسح  ماما  ترضح  منکش ، مه  رد  رهق  رصرص 
هنادرم زرابم  دوب  هدیزگ  ملاع  همه  زا  ار  ماما  تمدخ  هدیرب و  دوخ  نکـسم  نطو و  زا  یکیدزن  نامه  رد  دوب  دسا  ینب  هلیبق  زا  ریهز  نیا  و 

. هدیشچ ترصن  تبرش  برض  نعط و  ماج  زا  برح  سلاجم  رد  هدیشون و  رفظ  حار  حادقا  اهدربن  رد  دوب  هنازرف  روالد  و 
وا میب  زا  دید  ار  ریهز  نوچ  رماس  تفرگ ، يدزا  رماس  رب  هار  رس  نتخات  یمرگ  رد  ریـش  هرن  هدننام  دیّرغ  هبریلد  نادیم  هب  بکرم  دنکفا  رد 

دیزرل هب 
ص:355  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

لایع لها و  لانم و  لام و  هک  يرادن  مرش  تزرابم ! نادیم  رادمان  يا  و  تبراحم ! رامـضم  راوسهـش  يا  تفگ  هدمآرد  تحیـصن  هار  زا  و 
تشاد دیابیم  مرش  ار  وت  نود  سکان  يا  تفگ  ریهز  يروآیم ، وا  تاّمهم  تیشمت  نیـسح و  ماما  تیوقت  هب  يور  يراذگیم و  ار  دوخ 

ینکیم رایتخا  يورخأ  یمئاد  تبوقع  يویند ، یناف  تمعن  يارب  یشکیم و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » ربمغیپ تیب  لها  يور  رد  ریـشمش  هک 
ناج داتفارد و  بکرم  زا  لاحلا  یف  دمآ ، نوریب  شیافق  زا  هزین  نانس  هک  دز  شنهد  رب  هزین  ریهز  هک  دیوگ  نخس  رگید  هک  تساوخ  رماس 
ریهز منم  دنادب ، دسانشن  هک  ره  دسانـش و  دوخ  دسانـش  ارم  هک  ره  قارعلا ! لها  ای  هک  دز  هرعن  هدمآ و  دعـس  رمع  ربارب  رد  ریهز  سپ  دادب 

رب ار  هک  تبکن  دنکیم و  يرای  ار  هک  تخب  هک  مینیبب  میدرگب و  رگیدکی  اب  ینامز  ات  دیآ  نوریب  امـش  زا  هک  تسیک  يدـسألا . ناسح  نب 
؟ دنکفایم يراوخ  رابدا  كاخ 

لبق دندینش و  قافآ  هناگی  نآ  مان  هک  قارع  ماش و  لها  دهن  يوک  نیا  رس  رب  مدق  هک  یفیرح  وکیپردیپ  الب  مخز  ورد  تسقشع و  يوک 
دعـس رمع  دندیـسرتب ، وا  تبراحم  زا  دـنتخادنا و  شیپ  رد  رـس  همه  دوب  هدیـسر  ناشیا  عمـس  هب  وا  تّهبا  هبدـبد  تعاجـش و  هزاوآ  نیا  زا 

ناناولهپ عمجم  رد  ار  دوخ  مان  دیور و  نادیم  هب  سک  کی  رخآ  هتفایرد ، ار  امـش  هک  تسا  یتّیمحیب  هچ  نیا  هک  دز  دوخ  هاپـس  رب  گناب 
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بکرم يدنتـسناد ، راوس  دـص  ربارب  ار  وا  برع و  نارادرـس  زا  هفوـک و  ياـسؤر  زا  دوـب  ماـمت  راوـس  یعخن  بعک  نب  رـصن  دـیزاس . دـنلب 
ار وت  ات  اـیب  یتشادـب ، تسد  دوخ  ماـمعا  ینب  زا  يدـنام و  ادـج  دوخ  تمعن  زا  برع ! عاجـش  يا  تفگ  هدـمآ  ریهز  ربارب  رد  تخیگنارب و 

نبا تمدـخ  رد  نیعل  يا  تفگ : ریهز  یـسر ، تجهب  تحار و  رازلگ  هب  تفلک  انع و  ناتـسراخ  زا  ات  مرب  دایز  رـسپ  ینعی  لـیلج  ریما  شیپ 
، دزیخیم تقیقح  رابیوج  رانک  زا  یتفرعم  لاهن  نامز  ره  نیسح  ماما  تمدخ  ناتسلگ  رد  دزیوآیم و  نید  نماد  رد  تعدب  ياهراخ  دایز 

. مرادن هشیدنا  كاب و  چیه  راکبان ، نمشد  رازآ  راخ  راخ  زا  ماهدیچ و  دارم ، ياهلگ  ترضح  نآ  ّتبحم  هضور  زا  نونکا  نم  و 
دزاس و نخس  هب  لوغشم  ار  ریهز  هک  درک  هشیدنا  رصن  منک  هراخ  گنس  هب  نمـشد  رـس  هلاوحتفگـش  دارم  لگ  نوچ  ارم  تسود  يور  ز 

يو يوس  هب  ياهزین  ربخیب 
ص:356  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رد بعک  نب  حلاص  شردارب  داتـسرف ، مدع  يارحـص  هب  ار  وا  هزین  نعط  کی  هب  دادـن و  شنخـس  لاجم  هتفایرد  ار  ینعم  نیا  ریهز  دزادـنا ،
دوخ تشپ  زا  ار  وا  دیمر و  رد  شبـسا  دنک  در  ار  وا  هزین  ات  دومن  لیم  بسا  فرط  کی  هب  حـلاص  درک  وا  هلاوح  ياهزین  ریهز  دـمآ  نادـیم 
بعک شرـسپ  دش  هراپ  ات  دزیم  يور  رب  دگل  تسجیم و  بسا  دنامن  شندش  هدایپ  لاجم  هدنام  باکر  رد  شیاپ  لحم  نآ  رد  دنکفیب و 
ریهز هک  دوب  هدرکن  تسار  سفن  زونه  دـمآ  ریهز  ربارب  رد  هدز  بکرم  رب  گناب  ّمع  ردـپ و  نوخ  ماقتنا  هب  دوب  رتعاجـش  ردـپ  زا  رـصن  نب 

ار شیوخ  دومرفن و  تافتلا  نالوتقم  زا  کی  چیه  حالـس  بسا و  هب  ریهز  درک ، هراذگ  يو  تشپ  زا  نانـس  هچنانچ  دز  يو  فان  رب  ياهزین 
زرابم دمآ و  نادیم  هب  هدومن  تعجارم  زاب  درک و  كاله  ناشیا  زا  ار  یعمج  دـندوب و  هداتـسیا  ناراوس  فص  شیپ  رد  هک  دز  ناگدایپ  رب 

دوب زیرنوخ  نیکـسم ، ناقـشاع  هژم  نوچ  زیگناهنتف و  نیچ ، نابوخ  هزمغ  نوچ  هک  ياهزین  اب  دـمآیم  يو  ربارب  رد  درم ، دـنچ  ره  دـیبلط و 
. تخیمآیم نید  يادعا  نوخ  هب  ار  نادیم  كاخ  تخیریم و  نوخ 

ور دعس  رمع  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  رادرس  تفه  تسیب و  تعاس  کی  هب  تفاکشیم  نانمـشد  لد  هزین  هبتفاتـشیم  یبناج  ره  هب  ناویرغ 
هابور تاهیه  تاهیه  تفگ  رجح  مرآرب  يراد  هک  یتجاح  ات  رایب ، ار  ریهز  رس  ورب و  ینم ، رکشل  هانپ  تشپ و  وت  هک  درک  راّجحلا  رجح  هب 

درم رازه  هب  اـهنت  وا  تـسا و  يدـسا  ینب  زراـبم  نـیا  دوـمن  دـناوت  زاورپ  هـچ  زاـبهاش  شیپ  وـهیت  و  درک ؟ دـناوت  برح  هـچ  ناـیژ  ریـش  اـب 
. منک گنهآ  وا  هلتاقم  هب  هک  ماهدشن  ریس  دوخ  ناج  زا  نم  دزیمآیمرب ،

هتفر نادیم  هب  نم  دننک و  نیمک  عضوم  هس  هب  امش  زا  راوس  دصیس  هکنآ  رگم  دنک  يزاتکرت  دوخ  زیرنوخ  هبدنک  يزاب  ریش  اب  هک  ینزوگ 
درم وا  هنیآره  مدـش و  ناور  دـشاب  هاگنیمک  هک  یبناج  هب  مرآ و  زیرگ  هب  يور  درآ  هلمح  نم  رب  هکنیمه  میدرگ و  هب  مه  هب  وا  اب  یناـمز 

ناشیا دنز  مه  رب  ار  ناشیا  فص  رگا  دنیاشگب و  يورب  نیمک  راوس  دص  نآ  دـیایب و  راوس  دـص  نآ  دـیایب و  نم  بقع  زا  تسا ، هدـنزیتس 
ياپ زا  ّلحم  نآ  رد  هک  دیاش  دنیاشگب  ورب  یمخز  کی  ره  دنریگورف و  وا  درگ  راوس  دصیـس  ات  نینچمه  دـنروآ و  مّود  هاگنیمک  هب  يور 

رد عضوم  هس  هب  حّلسم  لّمکم و  راوس  دصیس  سب  دیآرد ،
ص:357  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ناهد هدش و  کشخ  یگنشت  زا  بل  دربیم  زرابم  راظتنا  دوب و  هداتسیا  نادیم  رد  ربخیب  تروص  نیا  زا  ناسح  نب  ریهز  و  دنتسشن ، نیمک 
رجح درگب  نم  اـب  يآ و  رتکیدزن  راّـجحلا  نب  اـی  تفگ : ریهز  داتـسیاب و  رود  زا  و  دـمایب ، رجح  هگاـن  هک  هتـشگ  كاـخرپ  نادـیم  درگ  زا 

: تفگ
لام زا  ار  وت  ات  یئاین ؟ دایز  رـسپ  شیپ  ارچ  یئاناوت  یلدرپ و  تعاجـش و  نیا  اب  وت  ریهز  يا  ماهدـمآ  تحیـصن  هب  ماهدـماین  تبراحم  هب  نم 
لها اب  هک  دـنکیم  نآ  ياضتقا  دـنلب  تّمه  تسین ، يرادـتقا  رایتخا و  لانم و  لام و  هدایز  ار  نیـسح  هک  ینادیمن  رخآ  دـنادرگ  ینغ  ایند 

رب تّمه  ّولع  ارم  و  تسا ، تیالو  جوا  لاف ، نویامه  يامه  هک  دیبلط  دیاب  نیسح  ماما  زا  تلود  نوعلم ، يا  تفگ : ریهز  ینک  دنویپ  تلود 
نود ناـتلودیب و  همه  دـناهدادزاب  وا  تسد  هب  راـیتخا  ماـمز  هک  ناـسک  نآ  تسا و  راـکبان  داـیز  نبا  هک  منادیم  هچ  درادیم  وا  تمدـخ 
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. دنناتّمه
ریهز داهنیمن  شیپ  یمدـق  سرت  زا  دـش و  شوماخ  رجح  دوبن  تّمه  رپهـش  نغز  غاز و  اب  هکنآ  زوا  هیاـس  بلط و  نویاـمه  غرم  زا  تلود 
راّدغ نآ  هک  دمآیم  غیرد  ار  ریهز  تفر ، نوریب  هاگنیمک  يوس  هب  هدومن  تمیزه  راّجحلا  نبا  درک  هلمح  ورب  دـینابنج و  هب  بکرم  نانع 

يو هب  ار  دوخ  ریهز  دیـسر ، هاگنیمک  نایم  هب  راّجحلا  تخاتب ، يو  بقع  زا  هدز  بکرم  رب  گناب  دهرب ، نتـشک  زا  و  دـهجب ، يو  تسد  زا 
هک تخاتیم  وا  يافق  رد  هدیشک  هزین  ریهز  دش  ناور  تخادنارد و  بکرم  زا  ار  دوخ  دیبایرد و  ارم  هک  دیـشکرب  دایرف  رجح  دوب  هدیناسر 

هزین درکن و  هشیدـنا  هّرذ  کـی  ریهز  دـندرک ، برـض  نعط و  زاـغآ  دـندمآرد و  تسار  پچ و  زا  دـنداشگ و  نیمک  ناراوس  راـب  کـی  هب 
رد ار  وا  راوس  دصیـس  هّصقلا  تخاتیم  ناشیا  بقع  رد  وا  دـندروآ  رگید  هاگنیمک  هب  يور  هداد  تشپ  هورگ  نآ  تخات  ناشیا  رب  هدیـشک 

مخز نآ  اب  ریهز  دیـسر  وا  فتک  هب  نانـس  رـس  دش و  هدیرب  يو  هرز  هچنانچ  دز  يو  شود  رب  ياهزین  هدمآرد  یعبر  ثبـش  دنتفرگ و  نایم 
ناشخرد قرب  نوچ  یغیت  هدنکفیب  تسد  زا  هزین  ریهز  تخیرگ و  ناراوس  نایم  رد  يو  میب  زا  یقـش  نآ  دنک  كاله  ار  ثبـش  ات  تشگرب 

. تخادنایم نت  رس و  نانمشد  زا  تخاتیم و  تسار  پچ و  زا  ناراوس  نایم  رد  دیشکرب و 
دنکیم  رفغم  كرت و  نایم  رد  ادیپ  قرفار  مصخ  مدکی  هبوک  تغیت  قرب  رب  نیرفآ 

ص:358  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هدهاشم ار  لاح  نآ  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  نوچ  دندوب ، هدز  شفیرش  دوجو  رب  مخز  دون  اّما  تخادنیب  ار  راوس  هاجنپ  هک  دیوگ : يوار 

ار دوخ  دنتفر و  نازرابم  زا  نت  هد  اب  دوب  مالـسلا » هیلع   » یلع نینمؤملا  ریما  مالغ  هک  دیبایرد  ار  ریهز  هک  دومرف  ار  نامزالم  زا  یعمج  درک 
وا دوجو  رب  ریت  هبوچ  تسیود  زا  نوزف  دـندروآ  نوریب  هناـیم  نآ  زا  ار  ریهز  دعـس و  دنتـشک ، هب  ناراوس  نآ  زا  ار  یخرب  هدز  هورگ  نآ  رب 
رب هدش  هدایپ  ترـضح  نآ  دندروآ ، ماما  دزن  هنوگ  نیدب  ار  وا  دیکچیم  نوخ  تارطق  ناراب ، دـننام  وا  ياهمخز  یـضعب  زا  و  دوب ، هتـسشن 

يور هک  تشاد  تّوق  رادقم  نآ  دید ، هداتسیا  دوخ  رس  يالاب  رب  ار  ماما  ترـضح  درک  زاب  مشچ  ریهز  دمآرب  ینامز  داتـسیاب  يو  نیلاب  رس 
. درک ادا  لاقم  نیا  نومضم  لاح  نابز  هب  و  داهن ، مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  مدق  رب  ار  دوخ 

يوگ و نخس  ریهز ! يا  هک  دومرف : مالـسلا » هیلع   » ماما تسوا  مدق  رد  ارم ، زورما  هک  شیع  نیاار  یـسک  تسین  مدش ، تسود  مدق  كاخ 
ياـج هب  يدرمناوـج  يدرم و  طیارـش  هدرکن و  يریـصقت  هک  منک  يرازگقـح  ار  وـت  متـسیاب و  نآ  هب  اـت  نـک  رهاـظ  يراد  لد  رد  هـچنآ 

. يدروآ
نیـسح ماما  منک ، نخـس  هگنآ  مروخب  بآ  ات  يامرف ، ربص  دناهدروآ  لالز  فاص  بآ  ماج  نم  يارب  يادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ  ریهز 

. دنیامنیم ودب  هک  تسا  تشهب  بارش  نآ  دناهدومن و  ریهز  هب  ار  تشهب  نارای  يا  تفگ :
یسفن هگنآ  دماشآ  يزیچ  یسک  هچنانچ  دزیم  مه  رب  ناهد  ریهز  سپ  دنروخ  رثوک  همشچ  زا  یتبرـشدنروخ  رـس  رب  هک  غیت  نآیب  یپ  زا 

رد هک  ار  ریهز  رم  یبوط  تفگ  تسیرگب و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دومن  زاورپ  « 1  » َنیِحِرَف َنُوقَزُْری  ناتسرکش  هب  شحور  یطوط  و  دز ،
هیلع هّللا  ناوضر  دش  نم  هیاسمه  ناهج  نآ 

نادـیم هصرع  رد  تزرابم  مدـق  سک  هچ  اـت  دـندوب  هداتـسیا  رظتنم  هداـشگ  هدـید  رکـشل  ود  ره  دـش  دیهـش  ریهز  نوچ  هک : دـیوگ  يوار 
دانع زوسناهج  شتآ  نایماش  نایفوک و  رثا  تواقش  رکشل  فرط  کی  زا  دهدب  یگنازرف  یگنادرم و  داد  روالد  مادک  دهن و  تبراحم 

______________________________

هیآ 9. ۀبوتلا  (- 1)
ص:359  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. هتخورفا لادج  لاتق و  ترارش  تیار  هتخورفا و 
لد هنیک  زا  رپ  هنیس  مشخ  زا  رپلسگ  نهآ  نایامزآدربن 
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ّیبن هدـید  رون  نینوک و  ماما  دورو ، تداعـس  دونج  بناـج  کـی  زا  مرـش و  مرزآ و  هن  اـفو و  رهم و  هنمرگ  هتـشگ  یگدـنزوسب  شتآ  وچ 
رب تابث  ياپ  هدز و  لیکولا  معن  هّللا و  انبـسح  یقثولا  ةورع  رد  ماصتعا  تسد  نیعلاب  رظنلا  لـّصتا  اـم  همالـس » هّللا و  تاولـص  هیلع   » نیلقّثلا
هب ار  وا  رگج  دیآ  شیپ  هزرش  ریش  رگا  هک  دندوب  نانچ  تئرج  يور  زا  اما  دندومنیم  كدنا  هچ  رگا  هداهن  « 1 « » یِْغبَت ِیتَّلا  اُوِلتاقَف   » زکرم

. دنروآ گنچ  هب  ار  وا  گنردیب  درک  تسیاب  گنج  گنلپ  اب  رگا  دنردب و  يدرم  هجنپ  رس 
نامک رد  نازوس  قرب  نوچ  یکوان  ار  یکی  ره  فک  هب  شتآ  هلعش  نوچ  ياهزین  ار  یکی  ره 

یبلک ورمع  نب  هّللا  دبع  تداهش  . 6

ره و  هتـسشن . درون ، نوماه  رکیپ  هوک  نابکرم  رب  دـندمآرد  نادـیم  هب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  راوس  ود  لـحم  نیا  رد  هک : هدروآ  دـّیؤملا  وبا 
هرعن يرگید  هیبأ و  نب  دایز  يالوم  راسی ، منم  تفگ  یکی  دندروآرد ، نالوج  هب  ار  نابسا  دندرک و  دیرط  هدیشوپ  دربن  حالس  یتسد  یکی 

ریشمش هزین و  نعط  هب  ات  دیآ  نوریب  ام  تزرابم  هب  هک  هدمآ ، ریـس  رمع  زا  هتفرگ  نوخ  نآ  تسیک  دایز ، هّللا  دیبع  يالوم  ملاس  منم  هک  دز 
هدـمآ مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  دزن  دـنور  نادـیم  هب  هک  دنتـساوخ  رهاـظم  نب  بیبح  ریـضح و  نب  ریرب  و  میرآرب ، وا  راـگزور  زا  راـمد 

هدمآ و ماما  شیپ  یبلک  رمع و  نب  هّللا  دبع  لاح  نیا  نراقم  دندش و  شوماخ  ناشیا  دینک  فّقوت  امـش  هک  دومرف ، ماما  دـندومن . هزاجتـسا 
ياهوزاب الابزارد ، نوگمدنگ و  دید  يدرم  تسیرگن  يو  رد  مالـسلا » هیلع   » ماما امرف  يروتـسد  هد و  تزاجا  ارم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :

سپ دوب  دـهاوخ  يو  مالغ  ود  نیا  هدنـشک  هک  دومرف : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  تفاتیم  يو  نیبج  زا  تزرابم  رف  هداشگ  هنیـس  يوق و 
زا مايدرم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دنتفگ : داهن  راوس  ود  نادب  يور  هدایپ  راب  هقعاص  ریشمش  ینعی  رادبآ  شتآ  اب  وا  داد  يروتـسد  ار  هّللا  دبع 

ارم بلک  ینب 
______________________________

هیآ 49. تارجحلا  (- 1)
ص:360  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نامالغ يا  تفگ : هّللا  دبع  دیآ . شیپ  ینادمه  ریرب ! ای  نیق  نب  ریهز  ات  درگزاب ، میسانشیمن  ار  وت  ام  دنتفگ  ملاس  راسی و  دنیوگ  هّللا  دبع 
دیاب ياهدنب  امش  وفک  هک  تسادیپ  دیبلط  روالد  نازرابم  رکشل و  نارادرـس  هک  هدیماجنا  نادب  امـش  ّمهم  هدیـسر و  نادب  امـش  راک  سکان 

درک هّللا  دبع  هلاوح  ياهزین  دش و  بضغ  رد  راسی  تسا  راع  ندرک  برح  امش  اب  ار  نادازآ  ام  دشابن  یگنـشت  ترورـض  رگا  امـش و  دننام 
وا راک  ات  دـیود  يو  رـس  هب  هدیـشک  غیت  اب  هّللا  دـبع  داتفارد  بسا  زا  راسی  هچنانچ  دز  يو  ياپ  رب  يریـشمش  هدرک  در  ار  وا  هنعط  هّللا  دـبع 
زا هّللا ، دبع  يا  هک  دنداد  زاوآ  ماما  هاگرکـشل  زا  دنز  يو  رب  ات  درک  دصق  و  بآ ، هرطق  نوچ  یغیت  اب  دمآرد  يو  بقع  زا  ملاس  دنک  مامت 

نوریب شتشپ  زا  ریشمش  كون  هچنانچ  درک  روز  داهن و  راسی  هنیس  رب  غیت  رس  درکن و  تافتلا  نخـس  نادب  هّللا  دبع  نک . رذح  ملاس  برض 
دیشیدنین و ياهّرذ  هّللا  دبع  درک  ملق  ار  يو  ناتشگنا  دزب و  غیت  ملاس  دروآ  شیپ  تسد  هّللا  دبع  دیـسر  يو  هب  ملاس  غیت  لحم  نیا  رد  دمآ 
هب يور  هراب  کی  دایز  نبا  نامالغ  تخاس . هب  ار  يو  راک  برـض  کی  هب  هدیناسر و  ملاس  هب  ار  دوخ  هدیـشک  نوریب  راسی  هنیـس  زا  ار  غیت 

تبرـش رخآ  هب  هدینادرگ  حورجم  ار  یـسب  تشک و  هب  ار  ناشیا  زا  یـسب  هنادرم  درم ، نآ  دنتفرگ و  ورف  ار  هّللا  دبع  درگادرگ  هداهن  نادیم 
. هیلع هّللا  ناوضر  دیشچ . تداهش 

دهنیمن اپ  مدع  هار  هب  وک  تسیک  نآ  وداهن  مدع  هار  هب  يور  ياپ و  تشاد  رب 
دهجیمن سک  لجا  كانلوه ، ماد  زاتسپ  دنلب و  ناوج و  ریپ و  ادگ و  هاش و 

: ینادمه ریضح  نب  ریرب  تداهش  . 7
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هیلع  » نیـسح ماما  تزاـجا  هب  دوب  راـگزور  هزیکاـپ  ریپ  راوگرزب و  دـهاز  هک  ینادـمه  ریـضح  نب  ریرب  نآ  زا  دـعب  هک  هدومرف ، هّمئـألا  رون 
وا زجر  همجرت  يزار ، رخافملا  وبا  هچنانچ  دومنزاب . نتـشیوخ  بسن  مان و  غیلب ، یمظن  حیـصف و  يزجر  هب  داهن و  نادـیم  هب  يور  مالـسلا »

: هدروآ هجو  نیرب 
مرمس يدرم  هب  هک  سک  نآ  منممرنهرپ  یّکم  ریرب  نم 

مرتب  دب  ره  هک ز  نادیم  کیننایجراخ  رب  ملآ و  هدنب 
ناریح و راّود  کلف  هک  تسویپ  رد  یگنج  دعب  مردب  اهنیا  نمشد  رب  هدرپماهدز  اهنآ  نماد  رد  تسد  ص:361   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دنامب نادند  هب  ّریحت  تشگنا  راذگرجنخ ، خیّرم 
يا تـفگیم  ّرف  ّرک و  لـالخ  رد  برـض و  نـعط و  ياـنثا  رد  بآ  هرهز  شیو  بـیهن  زا  يدـشباوخ  هـب  يدـیدب  متـسر  گـنج ، نآ  رگ 

اپ هک  ره  مهن ، امـش  رانک  رد  امـش  رادرک  يازـس  ات  دیئآ  رتشیپ  نامزلا ! رخآ  ربمغیپ  نادنزرف  نوخ  ناگدـنزیر  يا  ناناملـسم و  ناگدنـشک 
نب دیزی  هدمآ ، گنت  هب  نافلاخم  هکنآ  ات  دمآیمرب ، نیریـش  ناج  زا  درکیم ، وا  مزر  مزع  مادـک  ره  تخابیم و  رد  رـس  داهنیم  وا  شیپ 

هک تسا  نآ  وت  هب  نم  نامگ  ریرب  يا  تفگ  دیسر  ریرب  کیدزن  نوچ  دمآ و  نادیم  هب  هتـسارآ  دیزی  دندومن . صیرحت  وا  مزر  هب  ار  لقعم 
دیزی ددرگ . لوتقم  ّقحم  تسد  رب  دـشاب  لـطبم  هک  ره  هک  میهاوخ  رد  يادـخ  زا  مینک و  هلهاـبم  اـت  اـیب  تفگ : ریرب  یناـهارمگ . هلمج  زا 

دنتخیوآرد و مه  اب  هد  ترـصن  هارمگ  رب  ار  وا  تسا  تسار  هار  هب  ام  زا  هکنآ  ایادخ  دنتفگ : دنتـشادرب  اعد  هب  تسد  ود  ره  دـش و  یـضار 
رایع هب  تفاکـش و  هب  شاهنیـس  اـت  هک  دز  لـقعم  نب  دـیزی  قرف  رب  یغیت  ریرب  دربن و  شیپ  زا  يراـک  درک  ریرب  هلاوح  يریـشمش  لـقعم  نبا 

. دش نشور  کی  ره  لاح  رایع  رازراک  کحم  برح و 
ترضح هدمآ  نیسح  ماما  شیپ  دیزی  لتق  زا  دعب  ریرب  دشاب  شغ  وا  رد  هک  ره  دوش ، يورهیس  اتنایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ 

. داد تراشب  تشهب  هب  ار  وا  ماما 
تهج زا  نیـسح  ماما  ترـضح  و  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  سوأ  نب  ریجب  داهن و  نادـیم  هب  يور  هدـش  داش  تراشب  نادـب  داقتعا  كاپ  ریپ  نآ 

. دوب يادخ  هتسیاش  ناگدنب  زا  ریرب  هک  یتسرد  هب  ینعی  نیحلاصلا » هّللا  دابع  نم  اریرب  ّنا  : » هک دومرف  هدیبلط ، شزرمآ  يو 
یتشکب ار  ریرب  ریجب ، يا  تفگ  دمآ و  يو  شیپ  يدنتفگ  رباج  نب  هّللا  دبع  ار  وا  هک  تشاد  یّمع  رسپ  ریرب  هدنـشک  هک  هدروآ  هّمئألا  رون 

يو رب  یلوه  تفر و  نوریب  هاگرکشل  زا  هدش  نامیـشپ  ریجب  دوب . هّللا  لها  ّصاوخ  هرمز  زا  هلا و  هاگرد  نابّرقم  هلمج  زا  وا  هک  يادخ  هب  و 
. درب تمایق  هاگهصرع  هب  دوخ  اب  یقحان  نوخ  نانچ  درم و  هب  ات  درکیم  دایرف  هتشگ  بلاغ 

ندرک ؟ یهاوخ  هچ  هک  رخآ  نکب  يرکفندرگ  رد  نوخ  و  لد ، رد  ادهش  ضغب 
ص:362  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یبلکلا هّللا  دبع  نب  بهو  تداهش  . 8

دننام يوم  و  هام ، نوچ  هراسخر  اـب  يوخ ، وکین  هب  يور  اـبیز  دوب  یناوج  وا  تسا . یبلکلا  هّللا  دـبع  نب  بهو  تزراـبم  ریرب  هعقاو  زا  دـعب 
« ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف   » حوـل رب  هدیـشکرب و  وا  يور  شقن  « 1 «* » ْمُکَرَوُص َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو   » ملق هب  تردق  دنبـشقن  هایـس  کشم  رت و  لبنس 

. هدرک یئاشگهرهچ  « 2»
هتـشذگ و وا  يداماد  زا  زور  هدفه  دوب و  داماد  ون  دـناهتخاس  نآ  زا  رتابیز  وت  عوبطم  لکـشلایخ  کلک  دـشک  هشیدـنا  هحفـص  رب  هچ  ره 
! دنمجرا ناوج  يا  و  دنبلد ! دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  يو  شیپ  دنتفگیم . رمق  ار  وا  هک  يردام  دیشونن  رد  ینارماک  ترـشع و  طاسب  زونه 
هک تسا  یتبحم  وت  اب  ارم  ناور ! حور و  غاب  هوابون  يا  ناج و  غارچ  وترپ  يا  هدیشک ! تنحم  هنیس  رورـس  يا  و  هدید ! دمر  هدید  رون  يا  و 

. منیبن ار  وت  مد  کی  هک  تسین  منآ  تقاط  هک  مراد ، یتفلا  وت  تبحص  هب  و  منیشن ، وتیب  تعاس  کی  مناوتن 
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ـالبرک و تشد  نیا  رد  یفطـصم  هشوگرگج  هک  نک ، لـّمأت  اـّما  مریمـض  رد  یئوت  مدرگ  رادـیب  وچملاـیخ  رد  یئوت  مشاـب  باوخ  رد  وچ 
ياهدروخ نم  ناتـسپ  زا  هک  يریـش  ات  یهد ، یتبرـش  دوخ  نوخ  زا  ارم  زورما  هک  مهاوخیم  هدنامرد . افویب  عمج  يافج  هب  البرپ  يارحص 

ناج مشاب  یـضار  وت  زا  تمایق  يادرف  ات  يرب  نیـسح  ماما  شیپ  هداهن  صالخا  قبط  رب  ناج  دـقن  هک  مراد  نآ  ياّنمت  ددرگ و  لالح  وت  رب 
. نک اوه  سوه و  كرت  ادخ  هار  نادرم  نوچ  نک و  ادف  رس  رورس  نآ  شیپ  و  ورب ، ردام 

نز یئافق  ار  ملاع  شاب و  ور  کی  هشیدنا  نیا  ردنز  یئاپ  تشپ  ار  يوه  يرادسوه ، شیوک  رس 
ود هدازهـش  اـب  ارم  ناـبرهم  رداـم  يا  تفگ : بهو  نز  یئاـبحرم  ار  ـالب  یئوجیم  برق  طاـسبنک  یعادولا  ار  درخ  یئوجیم  قشع  قیرط 

ياهقیاضم مراد  هک  یناجمین  هب  ناهج 
______________________________

هیآ 40. رفاغ  هروس  (- 1)
هیآ 4. نیّتلا  (- 2)

ص:363  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رگا هدروخن ، يرب  ام  لاصو  لاـهن  زا  زونه  هدرک و  تقفاوم  اـم  اـب  تبرغ  نیا  رد  هک  تسا  نارگن  سورعون  نآ  بناـج  هب  ملد  اـما  تسین .

هب وت  دـهد و  یبیرف  ار  وت  هناسفا  نوسفا و  هب  هک  ادابم  دـنلقع ، صقان  نانز  اّما  ورب  تفگ  ردام  مهاوخ . یلحب  وزا  مورب و  یئاـمرفب  تزاـجا 
. يدرگ مورحم  يدیواج ، تداعس  يدمرس و  تلود  زا  يو  نخس 

رـس هب  هک  میاهتـسب  یعون  هب  ناج  نایم  رب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ّتبحم  رمک  ام  هک  راد ، عمج  كراـبم  رطاـخ  رداـم  يا  تفگ  بهو 
. دودز ناوتن  ار  نآ  رورغ  رکم و  بآ  هب  هک  میاهدز  مقر  يزرط  هب  لد  حول  رب  وا  تّدوم  شقن  دوشگ و  ناوتن  ار  نآ  بیرف ، تشگنا 

و نم ، زاسمد  يوناب  يا  تفگ : دمآ و  سورع  دزن  ناوج  سپ  شندرتس  ناوتن  هک  دناهتـشون  یـشقنتسود  يافو  زا  ام  لد  هحفـص  يور  رب 
اهنت بیرغ و  تسا و  راتفرگ  البرک  تشد  نیا  رد  هیلع » همالـس  هّللا و  تاولـص   » ادخ لوسر  دنزرف  زورما  هک  نادـب  نم ، زاونلد  سنوم  يا 
ادرف ات  مناوخرب  تداهـش  فحـصم  زا  تداعـس  تیآ  منادرگ و  شمدـقم  راثن  ناج ، دـقن  هک  مهاوخیم  تسا . راـید  راـی و  زا  رود  هدـنام 

راگزور قیفر  لاح و  نیرق  یضترم ، ّیلع  تیانع  ارذع و  لوتب  يدونشخ  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم دّمحم  تعافش  ادخ و  ياضر 
ماما ناگدنب  يادـف  نم  ناج  رازه  نم ! رادافو  سینا  يا  و  نم ! راسگمغ  رای  يا  تفگ : هدیـشک ، دـیمارپ  لد  زا  یهآ  سورع  ون  ددرگ . نم 
ناج زورما  هک  ره  منادیم  نیقی  اّما  یمدرک ، ادـف  ناج  زین  نم  ات  يدوب  تصخر  ندرک  برح  ار  نانز  تعیرـش  رد  یکـشاک  داـب ! نیـسح 

نیعلا روح  لاصو  اب  نیرب  سودرف  رصق  رد  دزات و  تشرـس  هزیکاپ  تشهب  هصرع  هب  تمارک  قارب  تمایق  يادرف  دزاب  رد  نیـسح  ماما  يارب 
زا اجنآ  يرهوش  نز و  نیا  و  یهنن ، تشهب  رد  ياپ  نمیب  ادرف  هک  نک  طرش  نم  اب  وا  ترـضح  رد  میور و  ماما  کیدزن  هب  ات  ایب  دزاسرد .

ماما تمدـخ  هب  قاّفتا  هب  ود  ره  سپ  دـشاب  وکین  تفگ  بهو  مشاب  نم  رارقلا  راد  تحاس  رد  وت  راسگمغ  فیلا و  راـی  قیفر و  يریگرس و 
رب بکرم  زا  هک  يدیهـش  ره  هک  ماهدونـش  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : يرارقیب  عزج و  يراز و  عّرـضت و  هب  سورع  دندمآ و  مالـسلا » هیلع  »

ناوج نیا  دنـشاب و  وا  نیـشنمه  قیفر و  نیرق و  تفج و  زین  تمایق  رد  دـنزاس و  نیلاب  ار  وا  رـس  دوخ  رانک  زا  سودرف  ناروح  دـتفا ، نیمز 
وا زا  نم  دراد و  نتخاب  ناج  هیعاد 

ص:364  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
يراکددم رای و  يراسگمغ و  شیوخ و  يردارب و  رهاوخ و  يردپ و  ردام و  ماهراچیب . بیرغ و  اجنیا  هک  نآ  رگید  ماهتفاین و  یعّتمت  چیه 

امـش ات  دراپـس  امـش  هب  ار  هدز  تبرغ  نم  رگید  دورن  تشهب  هب  نمیب  دبلطزاب و  ارم  رـشحم  هاگهصرع  رد  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  مرادن 
ارـس رد  هک  منادیم  نیقی  هچ  مشاـب  ناراکتمدـخ  نازینک و  زا  یکی  تیب  لـها  مرتحم  مرح  رد  دیراپـس و  دوخ  نارهاوخ  نارتـخد و  هب  ارم 

نایرگ سورع  ون  نآ  نخـس  زا  باحـصا  تسیرگ و  هب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دسرن . نم  تقع  نماد  هب  مرحمان  تسد  تمـصع  هدرپ 
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تـصخر تراوگرزب  ّدج  تعافـش  تلود  هب  نوچ  مبلطزاب و  ار  يو  تمایق  زور  رد  هک  مدرک  لوبق  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  ناوج  دنتـشگ 
. مهنن لزنم  نآ  رد  مدق  يویب  مبای  تشهب  لوخد 

هتفکـش و لگ  نوچ  يراذـع  اب  داـهن  نادـیم  هب  ور  تفگب و  نیا  دیراپـس  تاره  تارجح  تارّدـخم  هب  امـش  مدرپس و  امـش  هب  ار  وا  نم  و 
هرز ناتّفخ  هدیـشوپ و  يدواد  هرز  هدنـسر ، مصخ  رب  ناـهگان  لـجا  نوچ  هدـنور و  یمارگ  نوچ  یبکرم  رب  هتفه  ود  هاـم  نوچ  يراـسخر 
نیا شلوا  هک  درک  زاغآ  يزجر  هدنکفا ، پچ  شود  هب  یّکم  رپس  هتفرگ و  تسار  تسد  هب  یّطخ  هزین  هدیـشک و  ورف  نآ  يور  رب  هدنکآ ،

. تسا
رینملا جارّسلاک  ۀعمل  هلریمألا  معن  نیسح و  يریما 

نیسح يوک  رس  هب  یبلک  ِبهَودشخبیم  ناج  هک  تسا  یقوذ  هچ  نیا 
رد ياهدیصق  دیشک و  زاب  بکرم  نانع  دیسر ، نادیم  نایم  هب  ات  دناریم  بسا  نیسح  يوسیگ  وچ  رارشا  يوردنک  هک  ات  دنز  غیت  وا  تسد 
دنچ رنه  دومن و  دنج  یبعل  دروآ و  رد  نالوج  هب  تشد  يور  نآ  رد  رکیپ  هوک  بسا  نآ  زا  دعب  درک . ادأ  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  حدم 

زا هزین  هب  یهاگ  دـمآ  يو  فاصم  هب  هک  ره  دـیبلط . زراـبم  هگنآ  دـنتفگ  نیرفآ  ورب  نمـشد  تسود و  هناـگیب و  انـشآ و  هک  دومرف  راـهظا 
زا تخادـنا و  هریت  كاـخ  رب  ار  نازراـبم  يرایـسب  اـت  دوشگیم ، وا  يور  هب  تکـاله  رد  غیردیب  غیت  هب  یهاـگ  دوـبریم و  بکرم  تشپ 

یـسب يرآ  تفگ : هن ؟ ای  يدـش  یـضار  نم  زا  هاـّما  اـی  تفگ  دـمآ و  رداـم  شیپ  سپ  تخاـس . اههتـشپ  هاـگدروان ، تحاـس  رد  اههتـشک 
هقیرط يراد  نت  رد  ناج  ات  هک  مهاوخیم  نآ  اّما  یتخارفارب  ترصن  ملع  يدوزف و  یگنازرف  مسر  يدومن و  یگنادرم 

ص:365  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مرآ و ياج  هب  یعادو  مورب و  یئامرف  رگا  دشکیم  سورع  ون  نآ  فرط  هب  ملد  اما  مرادربنامرف  ردام  يا  تفگ : رـسپ  يراذگن ، ورف  برح 

. مینیبب ار  رگیدکی  نیسپزاب  رادید 
ار دوخ  هتفکش  ون  غاب  منک  هراظن  کی  هکنادنچ  هقیاضم  نابغاب  يا  نکم  ار  يادخ 

هب يور  ناوج  هدومرف ، تزاـجا  رداـم  ار  دوخ  هتفخن  بش  مشچ  شهم ، وـچمه  يور  هبمیاـشگب  رگم  دـب  تخب  يا  شوـخ  باوـخ  زآ  رد 
: تفگیم دیشکیمرب و  مرگ  رگج  زا  نیشتآ  هآ  قایتشا  ترارح  زا  درکیم و  هلان  قارف  زوس  زا  وا  هک  دینش  يزاوآ  داهن  سورع  ون  همیخ 

همیخ هب  هتخادـنا  رد  بکرم  زا  ار  دوخ  دـنامن ، تقاط  ار  ناوج  قارف  راگزور  زور  بش  وچ  داب  هریت  هکقارف  راب  راـگزور  نم  لد  رب  داـهن 
ارچ يراز  نیدب  یلاح و  هچ  رد  رتخد  يا  تفگ  هداشگ  مچ  همشچ  زا  تاربع  تارطق  هداهن و  ترـسح  يوناز  رب  رـس  دید  ار  سورع  دمآ ،

. ناوتان لد  سینا  يا  ناج و  مارآ  يا  هک  داد ، باوج  یلانیم ؟
اج ره  زا  هتفرگ  راـنک  رد  ار  وا  رـس  تسـشنب و  ناوج  راز  راز  میرگن  نوـچ  مراد ، دوـلآدرد  هآهآ  هآ  ملاـنن  نوـچ  مراد  هدوـسرف  مغ  ناـج 
نآ نوچ  ناوج  دیآ ؟ نوریب  تزرابم  هب  هک  تسه  سک  چـیه  زرابم ؟ نم  له  هک  دـمآ  زاوآ  نادـیم  نایم  زا  هاگان  هک  تسویپ . رد  ینخس 

: تفگ تساخرب و  دینشب  زاوآ 
درک دیاب  لگ  كاخ  هدید  ود  بآ  رودرک  دیاب  لد  ام ز  عادو  میتفر و 

فوطعم هاگمزر  بناـج  هب  ناـنع  هدـش  راوس  بکرم  رب  هاـگنآ  درک  دـیاب  لِـح  هب  دوب  يرـس  درد  روتفگ  دـیاب  وکن  همه  يدـید  دـب  رگ 
. درکیم ادا  لاقم  نیا  نومضم  لاح  نابز  هب  تسیرگیم و  راز  راز  تسیرگنیم و  يو  بقع  زا  سورع  دینادرگ ،

ياهدژا ای  نایب ، ربب  ای  نایژ  ریـش  نوچ  ناوج  اّما  تفر  ناور  تفر و  ناج  هک  دروآرب  هرعن  لدتفر  نانک  لـیجعت  وچ  هاـم  نآ  نم  شیپ  زا 
تـشپ زا  دوب  نادـیم  رد  هک  ار  يزرابم  هزین  نانـس  هب  دـمآرد و  رازراک  هکرعم  هب  رادرک ، هقعاص  راکـش ، ناج  هزین  رادـبآ و  غیت  اب  نامد ،

رادتقا اب  يزرابم  رادمان و  يراوس  يدنتفگ . لیفط  نب  میکح  ار  وا  و  دوبر ، رد  بکرم 
ص:366  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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وا ربارب  دـمآرب و  رکـشل  ود  ره  زا  ویرغ  تسکـش . مه  رد  شیاهناوختـسا  هچنانچ  دـنکفا  نیمز  رب  هدوبر  رد  ار  وا  هلمح  کی  هب  بهو  دوب 
هب ار  بکرم  درم و  تخاتیم و  تسار  پچ و  زا  دروآ و  نمشد  رکـشل  بلق  هب  يور  هداد ، بیهن  ار  بکرم  بهو  دماین  زرابم  چیه  رگید 

تسد و هدیـشک ، ماقتنا  ماین  زا  مافرفولین  غیت  دز و  هب  تسد  دـش  هراپ  هراپ  دنمتداعـس  نآ  هزین  ات  تخادـنایم ، هکرعم  كاخ  رب  هزین  كون 
داشگب وزاب 

رب نابز  رازه  هب  کلم  و  دنامیم ، هریخ  وا  يراد  نادیم  رد  هدـید  رازه  اب  کلف  یتفاکـشب  هدـنرب  ریـشمش  هبیتفای  رپس  دوخ و  هک  اج  ره  هب 
ورف يو  درگ  ات  دز  دوخ  هاپـس  رب  گناب  دعـس  رمع  دـندمآ  گنت  هب  وا  گنج  زا  فلاخم ، رکـشل  هّصقلا  دـناوخیم . نیرفآ  وا  يراذـگغیت 
راک زا  زین  وا  ياپ  تسد و  رخآ  و  دنامب ، هدایپ  بهو  دز . يو  بکرم  رب  يریت  یکی  دـندرک  ناور  يو  بناج  هب  نعط  برـض و  دـنتفرگ و 

. دنتخادنا نیسح  ماما  رکشل  شیپ  رد  دندیربب و  شفیرش  رس  داتفا و  نیمز  رب  تفرب و 
ردام هدازلالح  يا  و  ردام ! ناج  يا  يدرک  وکین  تنسحأ » : » تفگیم و  داهنیم ، وا  يور  هب  يور  هتفرگرب ، رـسپ  رـس  تسجرب و  شردام 

سورع داهن  سورع  رانک  رد  دروایب و  ار  رـس  نآ  سپ  یتشگ . لصاو  ادـخ  هار  يادهـش  هب  و  دـش ، لـصاح  ار  وت  نم  ماـمت  ياـضر  نونکا 
، دروآ رـس  رب  ار  ناهج  ناج و  لجا  لیخ  موجه  دروآرب و  ناج  نایم  زا  یهآ  دیـشک و  مشچ  رد  هتخاس  هدولآنوخ  نادب  تشادرب و  یلیم 

دوخ داهن و  نادیم  هب  يور  هفیعـض  نآ  هک  تسه  فیعـض  یتیاور  و  امهیلع » هّللا  ناوضر  . » تسویپ رهوش  يوس  هب  تسد  رـس و  رب  ناج  و 
رب يدومع  ات  تفگ  ار  یمالغ  داتفا و  يو  رب  رظن  ار  رمـش  هاگان  دـیلامیم  يور  رد  ار  وا  نوخ  كاـخ و  دـینادرگیم و  رهوش  نوخ  رد  ار 

ار وا  دز و  رسپ  هدنشک  هنیـس  رب  هدمآ  هکرعم  هب  تشادرب و  رـسپ  رـس  شردام  هک  تسا  نآ  رگید  یلقن  دش و  كاله  نز  نآ  دز و  يو  رس 
هدومن راذتعا  وا  دینادرگزاب و  هداد  زاوآ  ار  وا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دیناسر و  لتق  هب  ار  سک  هس  تشادرب و  همیخ  بوچ  و  تشکب .

او هک  تفگیم  نزریپ  هک  هدروآ ، همئالا  رون  مدوب . هتخوس  سورع  داماد و  قارف  رد  هک  راد  روذـعم  ارم  يادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ 
. تساوخ دیاب  نوچ  رسپ  نوخ  ماقتنا  هک  میامنزاب  نم  ات  تسا  اجک  یناوج  زور  هالیو !

ص:367  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: شرسپ دلاخ و  نب  ورمع  تداهش  . 9

رب هتـسشن ، يزاـت  بکرم  رب  اـقل  اـبیز  يـالاب  دـنلب  درم  دـمآ  نوریب  يدزأ  دـلاخ  نب  ورمع  یبلک ، بهو  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـیوگ  يوار 
رادرهوگ ریـشمش  زا  و  دوبریم . نادرم  يوربآ  راب  شتآ  غیت  زا  هدیـشوپ  هناـکولم  حالـس  یتسد  دیـشک و  بکرم  نار  رب  شّقنم  ناوتـسگ 

عمج زجر  تروص  هب  موظنم  رهوج  راثن ، رد  نابز  اـب  و  دـنکارپیم ، یغب  لـها  روشنم  لـعل  ناتـسناج  نانـس  زا  و  درکیم ، رهاـظ  یگنادرم 
: هک هدومرف  داریا  هنوگ  نیدب  ار  هنادرم  درم  نآ  زجر  همجرت  رخافملا  وبا  دومنیم 

نک نادواج  تشهب  بیترتنک  ناج  كرت  زیزع  سفن  يا 
نک ناحتما  تداهش  هب  ار  دوخربکا  ضرع  دوهش  رهب  زا 

نک ناوغرا  وچ  نیمز  فارطاشونامسآ  غیت  هلعش  زو 
يِرَْجت ٍتاَّنَج   » ضایر هّجوتم  راّجف ، قاّسف  زا  یعمج  لتق  رایسب و  هبراحم  زا  دعب  نک  ناگیادخ  شکشیپ  رـسنادرم  ریـش  وچمه  هکرعم  رد 

دادب یگنادرم  داد  هداهن ، نادیم  هب  يور  ملظ  امف  هابا  هبشا  نم  مکح و  هب  ورمع ، نب  دلاخ  شرسپ  وا  زا  دعب  دش و  « 1 «* » ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم 
درکیم و ناشخرد  ناشخدـب  لعل  نوچ  نادرمان  نوخ  زا  ار  نادـیم  كاخ  داشگب و  لادـج  دانع و  بابرا  يور  رب  لاـتق  رد  ناـیوگزجر  و 
رب و  دومرفیم ، يرازگرجنخ  فطاخ  قرب  دننام  درکیم  ناشفا  ناودع  یغب و  لها  ءامد  تارطق  زا  رابـشتآ  رادـبآ  غیت  هب  ار  هکرعم  هحفص 

. دیسر دلخ  دابآلاصو  لاصو و  دابآدلخ  هب  دلاخ  رمع و  نوچمه  زین  ورمع  دلاخ  تبقاع  دومرفیم و  راک  نیـشتآ  هزین  بقاث  باهـش  لاثم 
«. مهیلع هّللا  ناوضر  »

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


تسویپ ناّمع  هب  هتشگرس  هرطق  نوچتسویپ  ناشخرد  دیشروخ  هب  هّرذ ، نوچ 
تسویپ ناناج  هب  داد  ناج  هک  لاحلا  یفلیاح  ناناج  يو و  نایم  دوب  ناج 

: یمیمت هلظنح  نب  دعس  تداهش  . 10

نوچ هتفاکش  نادیم  رابغ  ناشخر ، ریشمش  هعشعش  هب  دوب و  هتفاتن  يور  فویـس ، زا  هکرعم  چیه  رد  هک  یمیمت  هلظنح  نب  دعـس  نآ  زا  دعب 
دید یلاخ  ار  دربن  هاگهصرع 

______________________________

هیآ 14. میهاربا  هروس  (- 1)
نارپریت غرم  هداهن ، نادیم  هب  يور  شورخ  ناّرغ  دعر  نوچ  دروآربشوجب  دمآرد  یمرگ  شغامد ز  ص:368   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نحـص و  يراـگنز ، اـجیه ، ترارح  راـخب  زا  ار  اوه  يور  دروآ و  نوریب  ماـین ، ندـعم  زا  ار  ناّرب  غیت  رهوـگ  درک و  دازآ  هبعج  سفق  زا  ار 
هب ار  شتایح  داینب  و  تخات ، يو  رب  يدرمان ، رامـشیب  شـشوک  رایـسب و  نتـشک  زا  دـعب  تخاس . يراـنلگ  ادـعا ، نوخ  ترثک  زا  ار  نیمز 

. تخادنارب عطاق  ریشمش 

: هّللا دبع  نب  ورمع  تداهش  . 11

زیت گنهن  شین  نوچ  یغیت  هدروخ ، هطوغ  اجیه  يایرد  رد  دمآرد و  نادیم  هب  یجحذم  هّللا  دبع  نب  ورمع  زا  دـعب  هک : هدروآ  دـّیؤملا  وبا 
. دیناسر رازراک  شتآ  نایم  هب  ردنمس  نوچ  راتفرداب ، داب  دنمس  اب  ار  دوخ  دیشکرب و  ماین  زا  گنچ 

رب ار  عیسو  نیمز  تحاس  درک و  گنج  زاغآ  رارقیب  یتشگ  گنس  شبیهن ، زا  بامیس  وچمهرذگ  يدرک  رگا  گنس  رب  وا  غیت  امیـس  میس 
هب كاخ  سبحم  زا  شکاپ ، حور  غرم  ادـعأ  هبرـض  زا  تبقاع  دومن و  گنر  ناریلد  نوخ  هب  ار  ینامی  غیت  هحفـص  تخاس . گنت  نانمـشد 

«. هیلع هّللا  ناوضر   » دومرف گنهآ  كالفا  هنایشآ 

: سنا نب  دامح  تداهش  . 12

ادـج نت  زا  نمـشد  رـس  تزرابم  غیت  هب  تخارفایمرب و  ترـصن  ياول  تخاـتیم و  بسا  هدـمآرد ، نادـیم  هب  سنأ  نب  داّـمح  نآ  زا  دـعب 
هدید لجا  گندخ  تبقاع  تخادـنایم  رب  رارـشا  لد  زا  رارق  ربص و  يانب  تخابیم و  يوگ  نوچ  ترـصن  ناگوچ  هب  ار  نآ  تخاسیم و 

. تسویپ قح  هار  نادیهش  هب  نادابآ ، تبحم  هب  یناج  ناداش و  یلد  اب  تسب و  رب  شلما 
یلبلب نیکسم  لد  دنکیم  هتفشآیلگ  ناتسوب  زا  دربیم  داب  هظحل  ره 

: کلام نب  صاّقو  تداهش  . 13

: کلام نب  صاّقو  وا  زا  دعب 
هب و  تخات ، يو  رب  یظافحان  هک  دوب ، هتـشکن  هدایز  ار  نت  هدزاود  زونه  فیرط  فیرظلا  نم  ءیـش  ّلـکفیفخ  رحب  وچ  ار  بسا  درک  زیت 

یقاس و  تخارفارب . نانج  هصرع  رد  ار  يو  تزع  نابیاس  تردق  شارف  تخادنا . ّتلذم  كاخ  رب  شاهزین  نعط 
ص:369  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

«. هیلع هّللا  ناوضر  . » تخاس زادنارس  تسم و  ار  وا  ءاضترا  لفحم  رد  اضر ، ماج  هداب  زا  اضق 
دیشک تداعس  ناویا  رب  تخردیشچ  تداهش  ماج  زا  ياهعرج 
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: دیبع نب  حیرش  تداهش  . 14

تـسار پچ و  هب  هدـش  راوس  ماجل ، نیمیـس  ماتـسنیّرز ، ماجنا  هار  ماـگزیت  بکرم  رب  و  داـهن ، نادـیم  هب  يور  دـیبع  نب  حیرـش  وا  زا  دـعب 
. تخادنایم نیمز  شرف  رب  نیز ، شلاب  زا  ار  درم  تخاتیم و 

یتخاس یهت  مدرم  یناهجیتخارفا ز  رب  هزین  هک  اج  ره  هب 
يو درگ  یعمج  داـتفا  نیمز  رب  راـکباوص  نآ  درک و  اـطخ  شبکرم  هاـگان  یتخیر  نـالی  نوخ  ریـشمش  هبیتخیگنارب  بکرم  هک  وس  ره  هب 

. دنتخاس قّرفتم  ار  يو  هعمتجم  يازجأ  اضعا و  بقاعتم ، ياهبرض  یلاوتم و  ياهمخز  هب  هدمآرد 

: يدسأ هجسوع  نب  ملسم  تداهش  . 15

ياهراک ناجیابرذآ ، هوزغ  رد  يأر  بئاص  هنازرف ، عاجـش  دوب و  هنادرم  درم  وا  دـمآرد و  نایم  هب  يدـسأ  هجـسوع  نب  ملـسم  نآ ، زا  دـعب 
هجرد نادب  ار  دوخ  و  هدینارذگ ، مالسلا » هیلع   » یلع نینمؤملا  ریما  شیپ  نآرق  تبون  دنچ  هدروآ  گنت  هب  ناکرـشم  رب  راک  هدرک و  میظع 

کلاـهم رد  يدـمآ و  نوریب  يور  خرـس  دوخ  رادرهوج  غیت  نوـچ  تارطخ  قیاـضم  زا  هدـیناسر . يدـناوخ ، ردارب  ار  وا  ریما  ترـضح  هک 
. يدوب زارفارس  دوخ  راثآ  قرب  هزین  نوچ  تاوزغ 

نادیم هب  يور  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  تزاجا  هب  راک  نادرم  نت  رب  يدیرد ، نشوج  وا  غیتمزر  نادرگرـس  رب  یتسکـش ، رفغم  وا  رگ ز 
يانثا رد  دوخ  هریشع  تدمحم  لیبق و  تبقنم  دناوخیم و  نادیهش  هاش  حدم  رد  يزجر  درک . هنازرابم  ینالوج  هنادرم و  يدیرط  و  دروآ ،

زا ناشورخ  دـعر  ناشوج و  رحب  نوچ  دـمآ  نوریب  يو  تزرابم  هب  لادـج  فالخ و  لها  زا  يزرابم  لاح  نیا  نراقم  دـناریم  نابز  رب  نآ 
ماما هاپس  دمآ  نوریب  پچ  بناج  زا  نانس  رس  هک  دز  شتسار  يولهپ  رب  ياهزین  هدومن ، در  ار  وا  هلمح  ملسم  درک ، هلمح  ملسم  رب  هار  درگ 

نب ملسم  تداهـش  یفـشاکلا 370 15 . ءادهـشلا ، ۀضور  دـندیناسر . ریثأ  کلف  هب  تاولـص  هرعن  دـنتفگ و  ریبکت  هدروآرب  شورخ  نیـسح 
369 ص :  يدسأ ..... : هجسوع 

ص:370  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
يرگید دیشچ و  گرم  ینشاچ  دمآ  نوریب  رگید  زرابم  دندنکفا  شیپ  رد  يراسمرش  تلجخ و  رس  هتشگ ، هریت  هریط و  دعـس ، رمع  رکـشل 

و درک . ناجیب  هزین  هب  ار  زرابم  هاجنپ  ات  تشکیم  ملـسم  دمآیم و  درم  هّصقلا  دیـسر  دوخ  هتـشذگ  نارای  هب  مه  وا  دروآ  هکرعم  هب  يور 
بیبح و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  لاحلا  یف  دمآرد و  ياپ  زا  هتفای  نارگ  مخز  تبقاع  دروآرب  لتق  هب  ار  رگید  نت  شش  رادبآ  ریـشمش  هب 

ام نارای  زا  ياهفیاط  ملسم  يا  هک : دومرف  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  تسیقاب  يو  نت  رد  یقمر  زونه  هک  دندید  هدیسر  يو  رـسب  رهاظم  نب 
هارمه دیـسر و  میهاوخ  وـت  هب  مدهبمد  زین  اـم  هک  رادـم  هودـنا  روـخم و  مغ  دـنربیم ، نآ  راـظتنا  دـناهدنز  هک  یعمج  تفاـیرد و  لـجا  ار 

. تفر میهاوخ  یلو  یبن و  کیدزن  هب  رگیدکی 
مّسبت زا  نافراع  شوه  شوگ  هک  دومرف  یمّسبت  و  تسیرگن ، نیسح  ماما  كرابم  راسخر  رد  درک و  زاب  هدید  دونشب  نخـس  نیا  هک  ملـسم 

. دوب یهارمه  وت  نوچ  يو  رد  هک  یهار  نآ  شوخ  يا  دونشیم  هتکن  نیا  وا 
سپ بیبح ! ای  ریخلاب  هّللا  كرّـشب  تفگ : فیعـض  زاوآ  هب  ملـسم  تشهب . هب  ار  وت  داب  تراشب  ۀنجلاب  رـشبأ  ملـسم  يا  تفگ : بیبح  هگنآ 

وت هب  هظحل  نیمه  هک  مراد  نیقی  اّما  مدرکیم ، یتیصو  سامتلا  منامیم  هدنز  وت  زا  دعب  هک  متسنادیم  نم  رگا  ملسم ! يا  هک  دومرف  بیبح 
هک تسا  نآ  وت  هب  نم  ّتیصو  تفگ  ملسم  مبلط ؟ ّتیـصو  هچ  وت  زا  تسب  مهاوخرب  یناف  هبارخ  نیا  زا  یناگدنز  تخر  تسویپ و  مهاوخ 
غیت مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رظن  رد  يراذگن و  ورف  یگنازرف  یگنادرم و  قیاقد  زا  ياهقیقد  يرادنزاب  یقـش  ناربدم  نیا  برح  زا  تسد 

. دروآ مهاوخ  ياج  هب  ّتیصو  نیا  درک و  مهاوخ  نینچ  هک  هبعکلا  ّبرب  تفگ : بیبح  ینک  نینوک  هدازهاش  يادف  ناج  هک  یتقو  ات  ینز 
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درک مهاوخ  راثن  ناج  وا  ترصن  ياربدرک  مهاوخ  راختفا  نیسح  یگدنب  هب 
درک مهاوخ  رازراک  نانس ، زرگ و  غیت و  هبتفر  مهاوخ  برح ، نادیم  هب  راوریلد 

هیلع  » نیـسح ماـما  بناـج  هب  يور  هدرک ، اـعد  ار  وا  ملـسم  درک  مهاوخ  راکـش  ناـجیب  هزین  نعط  هبار  اـجیه  تشد  ناریـش  هکرعم  نورد 
هگآ وت  مودق  زا  ار  تردپ  مناسر و  تّدج  ترضح  هب  وت  ندمآ  هدژم  ات  متفر  هّللا  لوسر  نب  ای  دومرف  و  دروآ . مالسلا »

ص:371  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
«. هیلع هّللا  ناوضر   » داد حاورا  ضباق  هب  ناج  دقن  داهن و  مه  رب  هدید  سپ  منادرگ 

ثبش میتشک . هب  ار  هجسوع  نب  ملسم  هک  دندروآ  رب  زاوآ  دعس  رمع  رکـشل  زا  یـضعب  دوب  هداتفا  ملـسم  هک  نامز  نآ  رد  هک  دیوگ : يوار 
فوفـص هک  نآ  زا  شیپ  ناجیابرذآ  يازغ  رد  هک  دـینکیم  ینامداش  یـصخش  نتـشک  هب  تفگ  هداـشگ  ناـشیا  مانـشد  هب  ناـبز  یعبر  نب 

دومنیم و عنم  ملسم  لتق  هب  يداش  زا  ار  موق  نآ  ثبـش  هک  یتلاح  بجع  دوب  هدروآ  لتق  هب  ار  كرـشم  نیدنچ  دسر  مه  هب  رفاک  نمؤم و 
« دوبن موق  نآ  رد  فاصنا  هک  سوسفا  ، » دوب جهتبم  نامداش و  لوتب ، هدیدنسپ  رسپ  لوسر و  هدوتس  طبس  لتق  هب  دوخ 

: هجسوع نب  ملسم  رسپ  تداهش  . 16

! درگزاب ناوج  يا  هک : دومرف  مالسلا » هیلع   » نیـسح اما  داهن  نادیم  هب  يور  نانک  هیرگ  ردپ  لتق  زا  دعب  ملـسم  رـسپ  هک  هدروآ : هّمئألا  رون 
رگا رسپ  يا  تفگ : نانک  هیرگ  شردام  ددرگزاب  هک  تساوخ  رسپ  دنام . عیاض  تردام  یسر ، لتق  هب  زین  وت  رگا  هدش و  هتـشک  تردپ  هک 

لد ندرک  ادف  ناج  رب  ار  وا  هدش  ناور  وا  بقع  زا  شردام  دروآ و  هکرعم  هب  يور  رسپ  موشن . دونـشخ  وت  زا  زگره  يدرگرب  برح  نیا  زا 
برح هب  ناوج  دـش . یهاوخ  باریـس  رثوک  یقاس  تسد  زا  تعاـس  نیمه  هک  یـسرتن  یگنـشت  زا  اـت  رداـم ! ناـج  يا  تفگیم : دادیم و 

هتـشادرب و ار  رـسپ  رـس  هتخوس  لد  نآ  دـنتخادنا . ردام  شیپ  هدـیرب  شرـس  داتفارد و  ياپ  زا  رخآ  هتخاـس ، رـسیب  ار  نت  تسیب  دـمآرد و 
. تسیرگیم راز  راز  درکیم  هدهاشم  لاح  نآ  هک  ره  تسیرگنیم و  وا  رد  نایوگنیرفآ 

: یلجب عفان  نب  لاله  تداهش  . 17

نآ رد  دوب . لامک  هجرد  رد  ردـب ، نوچ  شلاـمج  اـّما  دوب  لـاله  شماـن  هچ  رگا  داـهن ، نادـیم  هب  يور  یلجب  عفاـن  نب  لـاله  نآ  زا  دـعب 
شنماد هب  تسد  سورع  درک  برح  تمیزع  هک  تقو  نآ  رد  هدیـشون ، جاهتبا  تبرـش  جاودزا  ماج  زا  هدیـشوپ و  يداماد  تعلخ  کـیدزن 

ماما تمدخ  رمک  رگم  مشاب ؟ رتمک  نارگید  زا  نم  ارچ  وش  رود  نم  رب  زا  نادان  يا  تفگ : لاله  يوش . كاله  ادابم  ورم  نادیم  هب  هک  دز 
و ماهتسب ، نایم  رب  فازگ  هب  مالسلا » هیلع   » نیسح

ص:372  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. هتشارفارب يراداوه  یتهج و  کی  ملع  هتشادرب و  ملاع  زا  لد  الاح  هتسویپ  شترضح  تمدخ  هب  ینعمیب  يوعد  يور  زا 

هب لایع  لد  ردارب ! يا  تفگ : دیسر . نیسح  ماما  كرابم  عمس  هب  نخـس  نیا  مینکیم  ادف  ناج  شرد  كاخ  هبمینکیم  افو  تبحم  دهع  هب 
: تفگ لاله  دیدرگ . التبم  رگیدکی  قارف  هب  یناوج  رد  هک  مهاوخن  تسا  نارگن  وت  بناج 
. مرآ يزاسترشع  يزاب و  قشع  هب  يور  مراذگب و  تنحم  رد  ار  وت  رگا  هّللا  لوسر  نب  ای 

گنهآ هدـیبلط  تّمه  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  زا  سپ ، مهاوخب ؟ هنوگچ  لاـح  نیا  رذـع  میوگ و  باوج  هچ  تّدـج  هب  تماـیق  يادرف 
ناکیپ رمز  گـنرز  گندـخ  ریترپ  یلیدـنق  هدروآ ، فتک  هب  رّونم  رمق  مرج  نوچ  رّودـم  رپس  هداـهن و  رـس  رب  يداـع  دوخ  درک و  فاـصم 
باقع گندـخ  هک  دوب  يزادـناریت  لاله  نیا  هدرک و  لیامح  راثآ  هقعاص  رادرهوج  یناـمی  غیت  هتـسب و  ناـیم  رب  رپ  باـقع  راـفوس  هتفس ،

. يدرکن دیص  هاوخدب  لد  زج  راکش  ماگنه  هب  شرپزیت ، ریت  نیهاش  و  يدروخن ، نمشد  رگج  زا  زج  همعط  شتفص ،
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نادیم نایم  هب  عملألا  قاربلا  عطاسلا و  ردـبلاک  عفان  نب  لاله  رافوس  نابز  دـیآ ز  رفظ  شوگ  هب  هزنامک  يوربا  رب  مشچ  دـهنب  نوچ  وا  ریت 
هک دوب  رود  مدـق  تسیود  زونه  هدـمآ ، لاله  ربارب  رد  مان  سیق  يزرابم  ماش  هاپـس  زا  دـیبلط  زرابم  هدرک ، زاـغآ  هناحیـصف  زجر  هدیـسر و 
در ار  ریت  نآ  تساوخ  دیـشک و  رـس  رد  رپس  سیق  درک . وا  هنیـس  هلاوح  هدیـشک و  تسرد  تسـش  هب  هتـسویپ و  نامک  رحب  رد  يریت  لاله 

. دش قرغ  نیمز  رد  رافوس  ات  درک و  هراذگ  شتشپ  زا  ناور  هدیسر ، هنیس  هب  تفاکشب و  ار  رپس  هک  دمآ  برض  هب  نانچ  ریت  اّما  دنک ،
يریت ره  هب  هدروآ ، فلاخم  رکشل  بلق  هب  يور  لاله  داهنن ، شیپ  تأرج  مدق  رگید  یسک  دندیسرتب و  ریت  برض  نآ  زا  دعس  رمع  رکشل 

. درکیم ناجیب  یگنهن  یگندخ  ره  هب  دروآیم و  رد  ياپ  زا  يریما 
يدش نازرل  مهس  زا  نمشد ، لديدش  ناّرپ  مصخ ، يوس  شریت  وچ 

ار نانمـشد  زا  یکی  نآ  زا  یکی  ره  هب  تشاد و  ریت  داتـشه  هک  دـناهدروآ  یتساخرب  هشوگ  ره  ز  هزاه ، زیتسارایب  ار ، ناـمک  شتـسد  وچ 
درک و كاله 

ص:373  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
، بیغ يدانم  زا  شکاپ  ناج  ریاط  ات  دوبریم . ناشیا  نت  زا  نانمشد ر  رس  دومنیم و  تزرابم  دیـشکرب و  ماین  زا  غیت  دش  مامت  شریت  نوچ 

: دومرف هجوت  « 2 « » يِدابِع ِیف  ِیلُخْداَف   » نایشآ هب  دونش و  « 1 « » ِکِّبَر یلِإ  یِعِجْرا   » يادص

: ینزام میلس  نب  ییحی  ینزی و  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  تداهش  19 و 18 .

بیغ و ملاـع  برق  هب  تداهـش  هلیـسو  هب  تشکب و  ار  نت  تشه  تسیب و  هدـمآ  نادـیم  هب  ینزی ، هـّللا  دـبع  نـب  نـمحرلا  دـبع  نآ  زا  دـعب 
يایحم  » درکیم و برح  دوب . هدید  راک  زرابم و  و  هدیدنسپ ، درم  ییحی  دزیم و  غیت  ینزاملا  میلـس  نب  ییحی  نآ  زا  سپ  دیـسر . تداهش 
ناـشیا رـسییب  هرـسیم  رد  اـجیه  شتآ  دز و  مه  رب  دوـب  یلاـخ  نمی  زا  هک  ار ، مصخ  رکـشل  هنمیم  تفگیم . نیملاـعلا » بر  هّلل  یتاـمم  و 

. دیسر مالسلا  راد  هب  مالس ، دنوادخ  تیانع  زا  میلس  بلق  اب  میلست ، ماقم  زا  میلس  نبا  رمالا  رخآ  تخورفارب .

: هورع نب  نمحرلا  دبع  تداهش  . 20

تسا هدروآ  ار  وا  زجر  همجرت  زا  یتیب  هس  ود  هّمئألا  رون  و  داهن . هکرعم  هب  يور  نایوگزجر  يرافغ ، هورع  نب  نمحرلا  دبع  وا  زا  دعب 
دوبن ناهج  رد  هک  هچ ، برع  رددوبن  ناوج  برع  ردنا  نم  نوچ 

دوبن ناما  ار  لاز  متسريور  مرآ  برح  ناتسدب  نوچ 
تعاس کی  هب  تخارفارب ، هلباقم  هبراحم و  ياول  تخات و  نادیم  هب  هک  نیمه  دوبن  ناور  تحار  وا  زج  هکدرک  مهاوخ  نیـسح  يادف  ناج 

هلمح تسار  پچ و  زا  تخادنیب و  هدیـشک  نوریب  ار  نآ  دندز  يو  یناشیپ  رب  يریت  ار  اضق  تخاس  ناجیب  هرایخ  نازرابم  زا  ار  سک  یس 
« هیلع هّللا  ناوضر   » دش دیهش  تشکب و  رگید  نت  هدزاود  نانچ ، مخز  اب  هدرک 

______________________________

هیآ 28. رجفلا  ةروس  (- 1)

هیآ 28. رجفلا  ةروس  (- 2)
ص:374  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: کلام نب  سنا  نب  کلام  تداهش  . 21

! رمع يا  تفگ  داتـسیاب و  دعـس  رمع  ربارب  رد  هدمآ ، نوریب  « 1  » تیالو کلامم  کلام  يروتـسد  هب  کلام ، نب  سنا  نب  کلام  وا  زا  دـعب 
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دوجو گنن  زا  ار  ملاع  يدیربزاب و  ار  ترس  شیوخ  تسد  هب  دش ، دهاوخ  رداص  تکرح  نیا  وت  زا  يزور  هک  یتسنادب  صاقو  دعـس  رگا 
شوماخ ار  وا  ات  دیتسرف ، نوریب  يزرابم  هک  دز  دوخ  هاپـس  رب  گناب  هتـشگ ، لجخ  لعفنم و  نخـس  نیا  زا  دعـس  رمع  يدیرخزاب . تکاپان 

حبص دنکفایم و  کلاهم  هکرد  رد  کلام  دمآیم و  نوریب  درم  دزاس . شومارف  وا  رب  بسن  بسح و  نخـس  راز  راک  هغدغد  هب  دنادرگ و 
. دیسر تداهش  تداعس  هب  ات  تخاسیم  هریت  رابدا  تمآش  هب  ار  نایماش  لابقا 

عاطم نب  ورمع  تداهش  . 22

لوغـشم رازراک  هب  درک و  ادا  حـیلم  نایب  حیـصف و  نابز  هب  يزجر  داهن و  نادـیم  هب  يور  يو  بقع  زا  یفعجلا ، عاطم  نب  ورمع  وا  زا  دـعب 
يارـس هب  تخر  هک  دوـمن  شـشوک  نادـنچ  دـنامیمن . یمدآ  زا  يرثا  دـناریم ، غـیت  هک  فرط  ره  هب  درکیم و  رازراـک  يداـعا  رب  هدـش 

« هیلع هّللا  ناوضر   » دیسر هتشذگ  نارای  هب  هتشگ  زیاف  تداهش  ّزع  هب  دیشک و  ترخآ 
ددنبیم رد  هدزمغ  لد  هب  يداش  ردددنبیم  رفس  راب  رگد  رای  نامز  ره 

هبنم نب  سیق  تداهش  . 23

درک زاغآ  يزجر  داهن و  نادیم  هب  يور  يراسهوک  گنلپ  يراکـش و  ریـش  نوچ  هبنم  نب  سیق  عاطم ، نب  ورمع  زا  دـعب  هک  دـیوگ ، يوار 
: تسا نیا  نآ  تایبأ  زا  یضعب  همجرت  هک 

______________________________

نیا رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  تیالو  هب  دشاب و  دـقتعم  ام  همئا  تیالو  هب  تسین  رود  اما  دوب  تنـس  لها  زا  رهاظ  هب  فلؤم  هچرگ  (- 1)
دیاب راچان  دننکیم و  نید  تالمجم  نایب  تاهبش و  عفد  يارب  موصعم  ماما  تابثا  هیماما  هعیش  بهذم  رد  تسا و  هدرک  حیرصت  مه  باتک 

هب مه  نارگید  ياطخ  مدرم و  ياطخ  رب  توکس  رد  هن  دنک و  اطخ  وهـس و  راتفر  راتفگ و  رد  هن  ینعی  دشاب  تجح  شریرقت  لعف و  لوق و 
رکنم همه  تنـس  لها  اما  نایبصان  بهذـم  هب  تسا  هعیـش  بهذـم  زا  جورخ  ینعم  رد  ماما  هب  اطخ  هابتـشا و  تبـسن  دـشاب و  راکـشآ  يور 

(. ینارعش  ) دنتسین همئا  تیالو 
مریگ راد و  دسرن ز  ناویکگنج  رد  هک  ماهبنم  سیق  نم  ص:375   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

مریسا دنمک  مخ  هب  ددرگددرگ  هدنز  لاز  متسر  رگ 
مریمب رگا  دوبن  یکابشلآ  نیسح و  یتسود  رد 

و تخیوآرد ، كاردا  كارتف  زا  راد  ریگدنمک و  هدنکف ، نیکمت  يوزاب  رد  نیک ، نامک  مریرس  دوب  نیرب  دلخ  ردادرف  دیهش و  موش  زورما 
برح تقاط  دمآ و  نوریب  يو  تزرابم  هب  دعس  رمع  هرسیم  زا  یفوک  رالاس  تخیمآرب  نانمشد  نوخ  اب  نادیم  كاخ  اناوت  يوزاب  تّوق  هب 
ارحـص هب  هاگرکـشل  زا  اـت  تخاـت  رد  يو  بقع  زا  بکرم  بّصعت  يور  زا  سیق  تفرگرب ، ناـبایب  هار  داـهن و  زیرگ  هب  يور  هدرواـین  يو 
دناسر يو  هب  هزین  هک  تساوخ  دیـسر و  رالاس  کیدزن  هک  نیمه  دنتخاتب  ود  ره  بقع  زا  ناراوس  یقوج  ات  درک ، مکح  دعـس  رمع  دیـسر 

و دندرک . شدیهـش  یپردیپ  ياهمخز  هب  رمالا  تبقاع  دـندروآرد و ، يو  زا  رامد  هداشگ ، وا  رب  اهمخز  و  هدـمآرد ، يو  يافق  زا  ناراوس 
. دمآ دوخ  ياج  هب  دیدرگزاب و  تمالس  هب  رالاس 

هبتع نب  مشاه  تداهش  رکذ  . 24

لالج اب  یناوتـسگ  رب  هتـسشن و  داژنيزات  یگنخ  رب  دـمآ . نوریب  يراوس  نابایب  نایم  زا  نیـسح  ماما  تسار  تسد  زا  هاـگان  لـحم  نیا  رد 
ینامز كدنا  هب  ناخد  نوچ  هکرعم  دعاصم  رب  يدیود و  ورف  مامغ  تارطق  نوچ  هکرعم  رد  هک  یبکرم  هدیشک ، يور  رد  نیمیـس  نیرز و 
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. يدیسر نامسآ  نماد  هب 
شبکار هدـمآرد و  نـالوج  هب  یئاـبیز  نیدـب  یبکرم  نتخ  رد  يدـش  حبـص  شبح  رد  يدـب  ماـششوخ  راـتفر  هب  هکنآ  شوربا  ور و  قرب 

هتفرگ تسد  رد  مقرا  رام  نوچ  ياهزین  هداهن و  رس  رب  نایک  رسفا  نوچ  يداع  يدوخ  هدیشوپ و  ناشخرد  خیّرم  هرهز و  نوچ  لعل  یناتفخ 
رپس هدرک و  لئامح  هداد ، بآ  رهز  هب  ینامی  ریشمش  هتسب و  نایم  رب  گندخ  ریت  زا  رپ  ياهبعج  و  دنکفا ، دنمجرا  يوزاب  رد  دنلب  ینامک  و 

يزجر دیدرگب . نادیم  ياپارس  دمآرد و  شّرغ  هب  نایب  ربب  نوچ  نایژ و  ریش  نوچ  هتخیوآ ، رد  تشپ  سپ  زا  یکم 
ص:376  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ناـمحریب يا  ماـش و  هفوـک و  رکـشل  يا  هک  دز  هرعن  درک و  فلاـخم  هاپـس  هـب  يور  دـش ، غراـف  نـالوج  دـیرط و  زا  نوـچ  دـناوخیم و 
دعـس رمع  رـسپ  صاقو و  دعـس  هدازردارب  صاّقو  نب  هبتع  نب  مشاه  منم  دـنادب . دـنادن  هک  ره  و  دـناد ، دوخ  دـناد  ارم  هک  ره  ماـشآنوخ ،
تسا رای  نانمشد  اب  دعس  رمع  ممّمع  رسپ  رگا  هّللا  لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : هداهن  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  يور  سپ  صالخایب ،
هارمه مجع  برح  رد  دوب و  هدرک  برح  نیفص  رد  مشاه  نیا  رادافو و  تیاغ  هب  امش  یتسود  رد  تسا و  راداوه  ار  امـش  ناتـسود  نم  لد 

نیا زا  مهاوخیمن  تفگ  داهن و  نادیم  هب  يور  دیبلط  تّمه  ماما  زا  تسا  مولعم  هباحـص  خیراوت  رد  هچنانچ  هدومن  اهیریلد  یـسب  دوخ  مع 
ياهتزرابم نوچ  داتفا . يو  رب  هزرل  درک ، شوگ  مشاه  هنعط  دینـشب و  ار  نخـس  نیا  هک  دعـس  رمع  ار ، دعـس  رمع  دوخ  هدازمع  ّالا ، رکـشل 

رد ارم  تسا و  نم  هدازمع  راوس  نیا  ناروالد  يا  تفگ : هدروآ  دوخ  رکشل  هب  يور  دوب . هتـسناد  ار  وا  یگنادرم  يریلد و  هدونـش و  مشاه 
دمآ و نادیم  هب  دوب  بلح  ریما  هک  لتاقم  نب  ناعمس  دنادرگ ؟ غراف  وا  زا  ارم  لد  دورب و  هک  تسیک  تسین  تحلـصم  وا  شیپ  نتفر  نادیم 

نایم هب  نوچ  هدیـشچ ، راگزور  درـس  مرگ و  هدـید و  راک  يدرم  دوب  هدـمآ  دایز  رـسپ  يرای  هب  راوس  رازه  اـب  قشمد  زا  یکیدزن  نآ  رد  وا 
دزمان ناتـسربط  ير و  کلم  الاح  هدیـسر و  دـب  هچ  دایز  رـسپ  زا  ار  وت  مع  رـسپ  برع  هدازگرزب  يا  هک  دز  مشاه  رب  هرعن  دیـسر  نادـیم 

رای مدخ ، هن  هنازخ و  هن  مشح و  هن  دراد و  تکلمم  هن  هک  نیسح  اب  ياهتشاذگ و  ار  وا  وت  تسا و  ماش  هفوک و  رکشل  رالاسهپـس  و  تسوا ،
. راذگورف هزیتس  شیوخ  تخب  اب  نادرگم و  يور  تلود  زا  نکم و  ياهدش ؟

تلود ار  یناف  رایتخا  هزور  هس  ود  نیا  سکان ، يا  تفگ : مشاه  چیپم  رـس  لابقا  يوجم و ز  ار  رابدايور  باتم  تلود  راد و ز  دـنلب  تّمه 
: ياهتسنادن رگم  ياهداد ؟ بقل  لابقا  ار  نارذگ  يایند  رابتعایب  هاج  و  ياهداهن ؟ مان 

یتابث و ار  وا  لابقا  هن  تسا و  يرابتعا  ار  ناهج  تلود  هن  چیه  همه  یقاب  دشاب و  ود  هس  ود  يزوراتفگ  تلود ، تسیچ  هک  یسک  هب  متفگ 
. يرارق

شمج ماج  رازه  دص  ناتسم ، وجمین  هبایند  امن ، ناهج  ماج  وت  هب  دهد  رگا 
شمرح  رد  دنمرحمان  همه  رتشیب  هکوا  تمرح  میرح  زا  مدق  رادهدیشک 

ص:377  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رمک و  رذـگرد ، هدـنام  سپاو  ناگـس  زا  هفیج  نیا  رـس  زا  هدومن  تبغر  تشهب  یقاـب  میعن  هب  ياـشگب و  فاـصنا  هدـید  اـیب و  ناعمـس  يا 

یهانتمان ياطع  دمرـس  تداعـس  یهلا و  ياضر  دنویپ  دبا  تلود  هتـسب ، ناج  نایم  رب  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  یفطـصم  دنزرف  تمدخ 
. رآ تسدب 

شتریصب رصب  هریت و  نانخس  نیا  عامتسا  زا  ناعمس  عمس  ندز  مدق  نالوغ  يدا  هب  رد  تسا  فیحدیـسر  نویناحور  لزنم  هب  ناوتیم  نوچ 
یلایخ هب  يریگیم  باسح  دایز ، رسپ  زا  هن  يرادیم و  مرش  ّمع  رسپ  زا  هن  مشاه  يا  تفگ : دش . هریخ  تابّیط  تاملک  نیا  قراوب  هعـشا  زا 

ایند هب  نید  ات  داد . يزاب  ار  مّمع  رـسپ  هک  داـب  داـیز  رـسپ  هب  نیرفن  تفگ : مشاـه  ياهداـتفا . رود  شاـعم  لـقع  شور  زا  ياهدـش و  رورغم 
ودـب امـش  هک  یناـف  هاـج  نیا  مناتـسیم  یقاـب  بوـغرم  مهدیم و  یناـف  بوـیعم  منکیم  لدـب  ترخآ  هب  اـیند  متّمه  یلاـع  نم  تخورفب ،

. دیدرگ راتفرگ  میظع  باقع  میلا و  باذع  هب  درذگرد و  دوز  دیزانیم ،
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هب ای  ياهدـمآ  هلداجم  هب  هدوتـسان  يا  تفگ : دز و  بکرم  رب  گناب  هدـش  بضغ  رد  مشاه  دـیوگ  نخـس  هک  تساوخ  هراب  رگید  ناـعمس 
ناعمس هب  يور  هدیشک  ریشمش  دنکفیب و  تسد  زا  هزین  مشاه  رخآ  هب  دندنکفا . رگیدکی  هزین  رد  هزین  درک و  هلمح  ناعمس  رب  سپ  هلتاقم ؟
دشکرب غیت  هک  تساوخ  داتفیب و  شتسد  زا  هزین  دز  وا  هزین  رب  ریشمش  تشپ  مشاه  دوب ، هدرک  تسار  مشاه  هنیس  رب  هزین  یبلح  ناعمس  داهن 

ماما هاپـس  زا  ریبکت  زاوآ  دش . مینودـب  نیز  هناخ  هب  ات  هک  دز ، شرـس  قرف  رب  ار  دوخ  راثآ  هقعاص  رادرک  قرب  ریـشمش  دادـن  شناما  مشاه 
ترضح يادف  ناج  دحا  گنج  زور  رد  صاقو  دعس  تردپ  هدازمع  يا  تفگ : داتسیاب و  دعس  رمع  فص  شیپ  رد  مشاه  دمآرب و  نیسح 

ربمغیپ درکیم و  عفد  ترضح  نآ  زا  ار  يداعا  ّرش  تخادنایم و  نید  نانمشد  يور  رد  ریت  هدرک ، ملس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   » تلاسر
ددم دزیم و  ترـضح  نآ  كرابم  نادند  بل و  رب  گنـس  صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نم  ردپ  و  تفگیم ، اعد  ار  وا  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولص 
یلـص یفطـصم  دنزرف  يور  رد  غیت  ياهدش  رای  نمـشد  اب  ردپ  نانچ  رـسپ  وت  هک  دوریم  هدـهاشم  بیجع  یتلاح  زورما  درکیم . نافلاخم 

منکیم و تیامح  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  يردپ  نانچ  رسپ  نم  یشکیم و  هلآ  هیلع و  هّللا 
ص:378  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دراد و مامت  روهظ  « 1 «* » ِّیَْحلا َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی   » ّرـس اجنیا  مزادـنارب  دانع  فالخ و  لها  داـینب  هک  مهاوخیم 
نامه دـنکیم و  نیرفن  وت  رب  زورما  تفگیم و  نیرفآ  تردـپ  رب  مّلـس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   » نایملاع دیـس  نایب ، زجعم  نابز  زور  نآ 
دردرپ لد  زا  درس  هآ  درک ، شوگ  ار  نانخـس  نیا  هک  دعـس  رمع  دیوگیم  نیرفآ  نم  رب  زورما  هک  منادیم  درکیم و  نیرفن  مردپ  رب  زور 

نب نامعن  شردارب  دیدرگ  هتـشک  يراوخ  نادب  ناعمـس  نوچ  اما  دش  ناور  شمرـشیب  هدید  زا  تمادن  بآ  دـنکفا . شیپ  رد  رـس  دروآرب 
هلمح شیپ  دیشیدنین و  ياهّرذ  رکشل  نآ  زا  دیسرتن و  مشاه  دندرک  هلمح  مشاه  رب  راب  کی  هب  دندوب  ناعمس  مزالم  هک  درم  رازه  اب  لتاقم 

ار وا  دنمـس  درگ  يدرک  هدـهاشم  فاصنا  مشچ  هب  ناتـسد  متـسر  رگا  هک  دومن  يدربتـسد  هدروآ  راک  هب  وزاـب  تسد و  دـشزاب و  ناـشیا 
. یتخادنا ندرگ  رد  عصرم  قوط  ياج  هب  ار  وا  تمدخ  هتشر  يدید  هب  ار  مزر  نآ  نامیرن  ماس  رگا  یتخاس و  هدید  يایتوت 

! نیرفآ داب  نیرفآ  تفگیم  دیدیم  وا  برحنیرب  خرچ  زا  مد  ره  نودرگ  رادرجنخ  كرت 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  لضف  تداهش  تعاجش و  رکذ  . 25

دیبایرد ار  رادرگج  روالد  ناوج  نآ  هک  درک  نارای  هب  يور  دـنکیم ، رازراک  راوس  رازه  اب  مشاـه  هک  دـید  مالـسلا » هیلع   » ماـما نوچ  اـّما 
ناور مشاه  ددم  هب  تسین ، مولعم  ناشیا  مان  هک  نیسح  ماما  باحصا  زا  رگید  نت  هن  اب  يدنتفگ ، یلع  نب  لضف  ار  وا  هک  نیسح  ماما  ردارب 

رد برح  دنتفرگ و  نت  هد  نآ  رب  هار  رس  ناراوس  دندنویپ  مشاه  هب  نازرابم  نآ  هک  دیراذگم  هک  داتـسرف . درمان  رازه  ود  دعـس  رمع  دندش 
. تشگ راکشآ  ماین  زا  ماقتنا  غیت  نوچ  هنتف  دش و  ریگهشوگ  نامک  هز  نوچ  تمالس  دیسر . راّود  کلف  هب  ناشیا  رادوریگ  زاوآ  هتسویپ ،

دنمک ياههقلح  دش  ریگولگدنلب  ياههرعن  دش  بات  رگج 
و دندرک ، دیهـش  ار  نت  هن  هدش ، بلاغ  یهوبنا  تهج  هب  نمـشد ، رکـشل  نانع  زا  تسد  تفریم و  هار  زا  رـسنانس  قرب  غیت و  ّرـس  سک  ز 

ناج مقرا ، رام  هدننام  ياهزین  هب  رادهنابز و  راقفلا  وذ  نوچ  یغیت  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  نوچ  یلع  نب  لضف 
______________________________

هیآ 19. موّرلا  ةروس  (- 1)
ص:379  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تمدخ هب  یهاگ  و  يدروآرب ، نالدیب  هنیس  زا  زوسناج  دود  گنهآ  شتآ  نانس  هلعش  هب  یهاگ  تشگیم . زرابم  درکیم و  برح  راکش 
. دندرک ریت  هب  تسد  هدنامرد  سک  کی  نآ  هب  سک  رازه  ود  يدرک ، نازرابم  ناریلد و  فص  رد  هنخر  غیردیب  غیت 

رد هدایپ  و  دـش : طقـس  لضف  ایند  هدازهاش  بسا  ناراب ، ریت  نیا  رد  تفرگ  هب  هلال  ار  نیمز  يور  نوخ  زتفرگ  هب  هلاژ  ار  یملاع  ناـکیپ  ز 
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تبرـش هک  یـسک  لّوا  مولظم  ماما  ناردارب  زا  دش و  رارقلا  راد  لزانم  هجوتم  ایند  رابتعایب  يارـس  زا  تبقاع  تشگ و  راتفرگ  موق  نآ  نایم 
دعس رمع  رکشل  نوچ  و  هیلع » هّللا  ناوضر  . » دوب یلع  نب  لضف  دیـسر ، رثوک  یقاس  شردپ  هب  رگج  هتخوس  بل و  هنـشت  دیـشچ و  تداهش 

دندوب و هتفرگ  ورف  ار  مشاه  درگادرگ  راوس  رازه  اب  وا  و  دندروآ . لتاقم  نب  نامعن  يراکددم  هب  يور  دندرک  دیهـش  ار  نت  هد  نیا  نوعلم 
. دروآیمرب راوس  هدایپ و  زا  رامد  درکیم و  رازراک  اغد ، ناریدم  نآ  اب  اهنت  مشاه 

اهر يو  رب  هدرک  یگراب  رساهدژا  یکی  نوچ  نیز  هب  هتسشن 
ره هب  و  دیـسریم . نـالتاقم  ماـشم  هب  گرم  يوب  دـناریم ، بکرم  هک  فرط  ره  هب  هتخیوآرد  یگنهن  یغیت  هنهتخیگنارب  یباـقع  یبـسا  هن 

دـینک و شـشوک  هک  دزیم  هاپـس  رب  هرعن  نامز  ره  لتاقم  نب  نامعن  دـمآیم و  رد  نافلاخم  رظن  هب  رمحا  گـنر  درکیم  هلمح  هک  بناـج 
شیاهناوختسا هچنانچ  دز  نیمز  رب  هدوبر  رد  نیز  هناخ  زا  تفرگب و  شرمک  لاود  دیزایرد و  مشاه  لاح  نیا  رد  دیهاوخزاب . مردارب  نوخ 

دـیناسر و رد  نامعن  هب  غیت  برـض  هب  ار  وا  رادـملع  سپ  تسج . نوریب  شموش  بلاق  سفق  زا  شحور  غرم  لاحلا  یف  تسکـش و  مه  رد 
رذـحلا رذـحلا  هرعن  هداـهن  زیرگ  هب  يور  دـندید  هدـش  نوـگن  ار  شملع  هتـشک و  ار  يو  نوـچ  ناـمعن  هاپـس  دـینادرگ . راـسنوگن  شملع 

وا دنتفرگ و  ورف  ار  مشاه  یلاوح  سک  رازه  هس  بیرق  هدینادرگزاب  ار  ناشیا  دندیـسر و  رد  دعـس  رمع  رکـشل  لحم  نیا  رد  دندیـشکرب و 
دیـشوجیم و همه  نیا  اـب  زیتـس و  لاـجم  هن  تشاد و  زیرگ  هار  هـن  هدرک  هـبلغ  وا  رب  یگنـشت  هدروـخ و  رایـسب  مـخز  و  دوـب ، هدـش  هدـنام 
. دیشوپ هب  يدبأ  تداعس  تعلخ  يدمرس ، تمارک  هناخ  هماج  زا  و  دیشون ، تداهش  تبرـش  هک  یتقو  ات  دیـشوکیم  هنادرم  دیـشورخیم و 

. تفر اقب  رازلگ  يوس  یناف  ملاع  نیز 
ص:380  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رهاظم نب  بیبح  تداهش  . 26

و دوب . لاس  نهک  ریپ  لامج و  لامک و  اب  يدرم  بیبح  نیا  و  دیبلط ، يروتـسد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  زا  رهاظم  نب  بیبح  نآ  زا  دـعب 
هب يدرک ، مامت  ار  نآرق  حبـص  ندـیمد  ات  نتفخ  زامن  يادا  زا  دـعب  و  يدرک ، هّللا  مـالک  متخ  بش  ره  تشاد  ظـفح  ماـمت  هب  دـیجم  نآرق 

هیلع  » یلع نینمؤملا  ریما  تمزالم  هب  هدونش و  ثیداحا  ترـضح  نآ  زا  و  هدش ، فّرـشم  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » تلاسر ترـضح  تمدخ 
مامت ناسنا  وت  اب  ارم  يراگدای و  ردپ  ّدج و  زا  ارم  وت  هک  دومرف ، مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح  هدوب  زّزعم  مّرکم و  اهتّدـم  مالـسلا »

: تفگ بیبح  دنروذعم . داهج  تدهاجم و  تّقشم  رد  ناریپ  ياهدش و  ریپ  هکنآ  رگید  راذگم ، اهنت  ارم  تسا .
مهاوخیم زین  نم  تسا و  رتشیب  رازراک  قیاقد  رد  ناشیا  هبرجت  و  دـننادیم ، رتهب  برح  مسارم  ناریپ  رتهب ! رتهم و  يا  رورـس و  دّیـس و  يا 

. دننک رشح  وت  هار  ناگتشک  هرمز  رد  ارم  ادرف  هک 
نت بکرم  بکار  دنوش  رشح  ردنکسم  یکاخ  نابّرقم  هک  ادرف 

بیبح و  داد . تزاجا  ار  وا  نایرگ  نایرگ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  نم  مزیخرب  وت  يوک  رـس  هگاـننفک ز  هدولآ  رگج  نوخ  هب  هتـشغآ 
: تسا هلمج  نآ  زا  رخافملا  وبا  همجرت  رد  تیب  ود  نیا  هک  تفگیم  زجر  هداهن  نادیم  هب  يور 

درگ بآ  شتآ و  زا  مزیگناربدرم  درم  منم  رهاظم  بیبح 
ینب زا  یـصخش  هاگان  دروآیمرب . رکـشل  زا  شورخ  و  درکیم ، بعـص  برح  دربن  رپ  نانمـشد  زا  مراد  یلداـفورپ  ناتـسود  زا  مراد  يرس 

هک دروآرب  زاوآ  دز و  يو  قرف  رب  يریشمش  ریمن  نب  نیـصح  دزیخرب ، هک  تساوخ  نوچ  داتفارد و  ياپ  زا  وا  دز و  يو  رب  يریـشمش  میمت 
بیبح دـیناسر  ودـب  ار  دوخ  و  تخیگنارب . بکرم  هدیـسر ، ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  شوگ  هب  ادـص  نیا  و  بایرد . ارم  هّللا  لوسر  نب  ای 

. يامنزاب يراد  دوخ  ردپ  ّدج و  هب  هک  یماغیپ  يامرفب و  ینخس  نم  دّیس  يا  تفگ : درک و  زاب  هدید 
: هک دومنیم  ادأ  ار  تیب  ود  نیا  تقو  نآ  رد  بیبح  لاح  نابز  ایوگ 
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تناتسآ بوراج  مدرک  دیفس  يومتناگس  هر  رد  رس  مدیشک  رس  هناریپ 
تناج  يادف  مناج  اداب  هک  وگب  یفرحیناج  هدیمر  مراد  مه  نم  ناج و  وت  لعل 

ص:381  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
داهن ترخآ  رفس  هب  يور  هدش  داش  ریذپلد ، هدژم  نآ  هب  ریمض ، هزیکاپ  ریپ  نآ  دادیم و  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما 

«. هیلع هّللا  ناوضر  »
هکنآ زا  دعب  تشاد و  ظوفحم  یئاج  دیرب  ار  وا  رـس  دـیناسر و  لتق  هب  ار  بیبح  میرح  نب  لیدـب  هک  تسا  روکذـم  خـیراوت  زا  یـضعب  رد 

ار رس  نآ  ات  دوب  بیبح  نمشد  هک  تشاد  یتسود  اجنآ  هک  درب  هّکم  هب  هتخیوآرد ، دوخ  بسا  ندرگ  رد  ار  رس  نآ  دیـسر  مامتا  هب  گنج 
لیدب تسیک ؟ رـس  نیا  هک  دیـسرپ ، رـسپ  نآ  دیـسر  هب  لیدب  هک  دوب  هداتـسیا  هکم  هزاورد  رب  بیبح  رـسپ  ار  اضق  دیامن  هب  دوخ  تسود  هب 
هفحت ماهدـیناسر و  لتق  هب  ار  وا  نم  البرک  رد  هک  تسا  رهاظم  نب  بیبح  رـس  هک  داد  باوج  تسا . بیبح  رـسپ  هدنـسرپ  نیا  هک  تسنادـن 

دوب هدیـسرن  غولب  ّدـح  هب  هک  نآ  اب  دـمآرب و  وا  داـهن  زا  دود  دینـش  نخـس  نیا  بیبح  رـسپ  نوچ  ماهدروآ ، سکنـالف  دوخ  تسود  يارب 
زاب بکرم  ندرگ  زا  ردـپ  رـس  بیبح  رـسپ  داتفارد و  بکرم  زا  دـش ، ناشیرپ  شزغم  هک  ياهباثمب  دز . لیدـب  یناشیپ  رب  تشادرب و  یگنس 

. ملعا هّللا  و  بیبحلا . سأر  هب  فورعم  روهشم و  تسیرازم  عضوم  نآ  الاح  و  درک . نفد  یّلعم  ناتسروگ  رد  و  دربب . هدرک ،

مالغ هریرح  تداهش  . 27

هدایپ دمآ و  نادیم  هب  تشاد  مان  ریرح  دنیوگ ، یـضعب  دوب و  هنع » هّللا  یـضر   » يرافغ رذ  وبا  هدرک  دازآ  هک  هریرح  ای  هّرح  نآ ، زا  دـعب  و 
همجرت زا  دنچ  تیب  دوب و  هام  رهم و  زا  رتنـشور  شلد  اّما  دوب  هایـس  شیور  هچ  رگا  تساوخیم  زرابم  دـناوخیم و  زجر  درکیم و  دـیرط 

. تسا نیا  رخافملا  وبا  مظن  زا  وا ، زجر 
مماسح برض  زا  دوش  ناجیب  هک  مصخ  سبممارخب  تعاجش  نادیم  يوس  نم  نوچ 

ممالغ دنچ  رگا  مناهاش ، هدوتسبمهایس  دنچ  رگا  منادرم ، هدیزگب 
هب هک  یتقو  ات  درکیم ، هنازرابم  لاتق  و  دومنیم . هنادرم  هلمح  مماک  همه  تداهش  هب  دیآرب  زورما  ومراک  همه  ناسآ  دوب  تعافـش  هب  ادرف 

« هیلع ناوضر  .« » تسا دیواج  یگدنز  ار  وت  هار  لیتق  . » دیسر يدیواج  تاّنج  هب  دمآ و  لتق 
ص:382  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یفعج رجاهم  نب  دیزی  تداهش  . 28

تایح ساـبل  زا  رمـالا  رخآ  دادـب . یگنادرم  يدرم و  داد  هلتاـقم  هبراـحم و  رد  داـهن و  نادـیم  رد  مدـق  یفعج  رجاـهم  نب  دـیزی  وا  زا  سپ 
انف هارهاش  رد  دـناهداتفا و  الب  هاگماد  رد  هک  ار ، نوکـسم  عبر  نانکاس  و  دروآ ، يراب  ترـضح  تیانع  هناخ  هماج  هب  يور  يراع ، راعتـسم 

« هیلع هّللا  ناوضر   » درک عادو  یگرابکی  هب  هداتسیا 

یحبصا لقعم  نب  سینا  تداهش  . 29

اب درک و  ناور  ناشیا  زا  نوخ  يوج  لایـس  جوم  جاوم و  لیـس  نوچ  دروآ و  راّجف  هبراـحم  هب  يور  یحبـصا ، لـقعم  نب  سینا  نآ  زا  دـعب 
حور هرخـألاب  دـناوخیم و  يزجر  دوخ  موق  بقاـنم  و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  حدـم  رد  دـناریم و  ناـشیا  قلح  رب  هنـشد  هنـشت  قـلح 

« هیلع هّللا  ناوضر   » دومن زاورپ  یناوضر ، قیادح  یناحور و  ضایر  ياضف  هب  ینامسج  لکیه  يانگنت  زا  شسّدقم 
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وا مالغ  بیبش و  نب  سباع  تداهش   30 - 31

هک داد  باوج  بذوش  یماقم ؟ هچ  رد  ام  اب  زورما  هک  دیـسرپ  بذوش  دوخ  مالغ  زا  درک و  لاتق  مزع  يرکاش  بیبش  نب  سباع  نآ  زا  دـعب 
بلط هک  تسا  يزور  زورما  هک  هن  شیپ  مدـق  نونکا  دوب . نیمه  وت  هب  نم  ّنظ  تفگ  سباع  موش  هتـشک  ات  منزیم  ریـشمش  وت  باـکر  رد 

. دیآیمن لمع  ام  زا  رگید  زورما  زا  دعب  هک  میرک  دنوادخ  زا  میظع  دزم  مینک 
هب ود  ره  سپ  تسا  ترخآ  تلود  هب  لاـّصتا  ماـگنه  تسا و  تمینغ  رمع  تصرف  يدومرف  هچناـنچ  تّمه  دـنلب  هجاوـخ  يا  تفگ : مـالغ 

نیمز يور  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  دمآ و  نیـسح  ماما  شیپ  سباع  دـنداد ، میمـصت  قافن  لها  برح  رب  ار  تمیزع  رگیدـکی  قاّفتا 
ترـضح نآ  روخارف ، ياهفحت  ماهدرکن و  قیال  تمدخ  تّدم  نیا  رد  نم  و  دشاب ، وت  زا  رتزیزع  رتتسود و  نم  دزن  هک  تسین ، سک  چیه 

. شیپ رد  یگدنمرش  لاعفنا و  رس  و  مشیرلد . تلاجخ  زا  مرج  ال  هدرواین ، باطتسم  بانج  هب 
متسد  زا  دماین  رب  ازس  هب  یتمدخ  هکتسود  رب  مروآرب  تلاجخ  رس ز  هنوگچ 

ص:383  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب یئامرف  تزاجا  رگا  مدـینادرگیم . وت  سدـقأ  سفن  سّدـقم و  تاذ  هیاقو  ار  نآ  متـشادیم ، دوخ  سفن  زا  رتسیفن  يزیچ  رگا  ـالاح  و 

نیرفآ وا  رب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح  مزاس . وت  هار  يادـف  نیریـش  ناج  یئامن  لوبق  رگا  و  مزارفا . تزرابم  ملع  يدرم ، نادـیم 
. داهن نادیم  هب  يور  مالغ ، قاّفتا  هب  سباع  داد و  يروتسد  درک ،

نوچ مدوب  هدومن  هدـهاشم  ار  يو  ياهرنه  مدوب و  هدـید  اههکرعم  رد  ار  سباع  نم  : » هک دـنکیم  لقن  میمت  نب  عیبر  زا  يرونید  لتقم  رد 
ربب نایژ و  ریـش  رب  گنج  ماگنه  هب  هک  هدش  امـش  هّجوتم  یـسک  متفگ  نایرکـشل  اب  دـیآیم ، فاصم  هب  هک  داتفا  يو  رب  رود  زا  نم  مشچ 

دایرف هدیـسر ، کیدزن  سباع  لاق  لیق و  نیا  يانثا  رد  دوشن  وا  لاتق  یفّرعم  برح و  يّدـصتم  سک  چـیه  دـیآیم  بلاغ  نامر  لیپ  نایب و 
درکیمن تبغر  وا  نادیم  هب  یـسک  دـندوب و  هدیـسرت  وا  تزرابم  زا  نم  نخـس  هب  نایرکـشل  يدرم . هب  يدرم  لجرب  لجر  يا  هک  دروآرب 

دندرک تبراحم  زاغآ  هداهن  يو  هب  يور  دینک  هلمح  وا  رب  راب  کی  هب  دـیوریمن ، نوریب  يو  برح  هب  ناکیناکی ، نوچ  تفگ  دعـس  رمع 
. تشادیم هاگن  شتـشپ  بقع  زا  مالغ  هداهن و  هاگرکـشل  هب  يور  هدنکفیب  نت  زا  هرز  رـس و  زا  دوخ  درک  هدهاشم  تروص  نیا  هک  سباع 

یئانشآ يو  اب  نم  دیوگ : عیبر  تشکیم  دناریم و  دزیم و  هتخادنا  شیپ  رد  سک  تسیود  زا  هدایز  هک  مدید  نامـسآ  نیمز و  يادخ  هب 
تفگ یباوج  سباع  یـشیدنایمن  كاله  باقرغ  زا  ياهدـنکفا  اجیه  يایرد  رد  ار  دوخ  هرزیب  نت  هنهرب و  رـس  سباع ، يا  متفگ  متـشاد 

. دوب نیا  شنومضم  هک 
يو و رب  رکنم  ياـهمخز  هدـمآرد ، بناوج  فارطا و  زا  رخآ  هب  دراد ؟ مغ  هچ  ناراـب  زا  تشذـگبکی ، يوک  ز  منارجه ، رحب  رد  نم  وچ 
« لزنم هب  دندیـسر  ناقیفر و  دـنتفر  دـنداهن و  مالـسلا  راد  نمأم  هب  هّجوت  يور  مالملا  راد  زا  مـالغ  هجاوخ و  هک  یتقو  اـت  دـندز . يو  قیفر 

«. امهیلع هّللا  ناوضر  »

: قورسم نب  جاّجح  تداهش  . 32

هب دوب  زین  ترضح  نآ  رادباکر  هک  دناهتفگ ، یضعب  و  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رکـشل  نّذؤم  یفعج ، قورـسم  نب  جاّجح  ناشیا  سپ  زا 
ابیز ینامک  داهن  نادیم  هب  يو  يروتسد 
ص:384  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هتـسویپ نآ  رب  دنکفا . نیـسوق  باق و  فده  هب  مّلظت  سوق  زا  هاگرحـس  هک  نامولظم  هآ  ربت  نوچ  یگندخ  هدرک و  هزب  حزق  سوق و  دـننام 
نانمـشد رـس  زا  ار  رورغ  داب  رادـبآ  ریـشمش  شتآ  هب  دـناسریم و  ناویک  جوا  هب  نادـیم  كاـخ  دـمآرد ، نـالوج  و  دـیرطب . ناـناوخزجر 
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«. هنع هّللا  یضر   » دیناسر شتشهب  هب  دیسر و  يو  هب  یمخز  دندرک  شناراب  ریت  هدمآ ، گنت  هب  فلاخم  هاپس  دربیم . نوریب  راسکاخ 

: عیرس دبع  نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  تداهش  . 33 - 34

مانالا ریخ  دنزرف  سوب  ياپ  هب  مامت  تعرس  هب  نانک  هیرگ  عیرس ، نب  دبع  نب  کلام  دوخ  ّمع  رسپ  اب  عیرس ، نب  ثراح  نب  فیـس  وا  زا  دعب 
؟ تسیچ امش  هیرگ  ببس  هک  دیسرپ  بانج  نآ  دنتفاتش 

ترـضح دنرادن  تردق  ناشیا  عفد  رب  ناتـسود  دناهدرک و  هطاحا  ار  وت  نانمـشد  هک  مینیبیم  هک  مییرگیم ، وت  يارب  ام  هک  دـنداد  باوج 
دنداد يرادمان  داد  هدمآرد ، راکیپ  هب  يرازغرم  ریش  نوچ  يراز  راک  زرابم  ود  نآ  تفگ و  ریخ  ياعد  ناشیا  نأش  رد  مالـسلا » هیلع   » ماما

هب يور  لـالم ، تشحورپ و  هناـخ  تملظ  نیا  زا  رخآ  هب  دنداتـسرف و  تاوـف  اـنف و  هزاورد  هب  تاـیح  هـصرع  زا  ار  هداـیپ  هراوـس و  یـسب  و 
شزرمآ تسیرگب و  دنتفر  هب  ناهج  نیا  زا  ترسحرپ  لد  اب  هک  ناوجون  ود  نآ  رب  مالسلا » هیلع   » ماما دنداهن  لاعتم  کلم  برق  دابآتهزن 

هّلل مکحلاف  ریبدت  هچ  ندش  میلـست  نتخاس و  رد  زج  ریدقت  تایـضتقم  مداصت  اب  هک : دومرف  دومن و  اعدتـسا  ناّنم  روفغ  ترـضح  زا  ناشیا 
. ریصملا عجرملا و  هیلا  ریبکلا و  ّیلعلا 

تاذللا مد  اهرک  ذا  رثکاتاجن و  گرم  تسد  زار  سک ، تسین 

هنع هّللا  یضر  یکرت  مالغ  تداهش  رکذ  . 35

ماما شیپ  هدـنبات ، باتفآ  نوچ  هرهچ  هدنـشخر و  هام  نوچ  يور  اب  دوب ، ناقرف  هفیحـص  ظـفاح  نآرق و  يراـق  هک  كرت  مـالغ  نآ  زا  دـعب 
زا هک  منیبیم  نانچ  هّللا ! لوسر  نب  ای  وت  ناج  يادف  نم  ناج  ءادفلا » کسفنل  یسفن  : » تفگ داتفا و  نیمز  رد  هدمآ ، مالسلا » هیلع   » نیسح
منک انشآ  قدص ، دعقم  نابّرقم  برق و  ملاع  هب  ار  دوخ  منک و  ادف  ناج  وت  شیپ  زین  نم  ات  هد  يروتسد  دنام  دهاوخن  هدنز  یکی  ام  رکـشل 

ار وت  نم  هک  دومرف  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما 
ص:385  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

! بلط تزاجا  يو  زا  ورب و  هدیشخب  ودب  ماهدیرخ و  نیدباعلا  نیز  دوخ  رسپ  يارب 
يا تفگ  دـمایب و  مـالغ  تشاد  هیکت  هـمیخ  نوردـنا  رد  دوـب و  راـمیب  مالـسلا » هـیلع   » نیدـباعلا نـیز  ماـما  زور  نآ  رد  هـک  دـیوگ  يوار 

ناتـسآ هب  يور  یلاح  دراد و  وا  وت  رایتخا  ینم ، هدید  رون  نآ  زا  وت  هک  دومرف  مدیبلط . برح  تزاجا  تردپ  ترـضح  زا  نم  هدازمودخم 
. يراد ینازرا  رازراک  روتسد  ینادرگن و  مورحم  ارم  هک  مرادیم  دیما  ماهدروآ و  وت  نایشآ  شرع 

، ّتین قداـص  لاـمج  هزیکاـپ  لاـصخ  وکین  كرت  نآ  ینادیم . وت  رگید  مدرک ، دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  نم  هک  دومرف  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
ره و  دیبلطزاب . ارم  تمایق  يادرف  هک  تسا  نآ  نم  دارم  تفگ  دیبلط و  یلحب  یلاوم  یلاها و  همه  زا  دـمآرد و  اههمیخ  درگب  ّتیوطیفاص 

هیلع نیـسح  ماما  تمدخ  هب  دنمتداعـس  نآ  هراب  رگید  دمآرب و  تیب  لها  زا  ویرغ  دینکم . شومارف  نم  زا  ماهدرک  ریـصقت  تمدخ  رد  دنچ 
ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  هب  ربخ  داهن  فاصم  هب  يور  هدیبلط  تزاجا  ترـضح  نآ  زا  دیناسر و  ضرع  فقوم  هب  لاح  تروص  هتفر  مالـسلا 
دنتـشادرب و همیخ  نماد  منک . كرت  نآ  گـنج  هراـظن  نم  اـت  دـیریگرب  همیخ  نماد  هک  دومرف : دوریم  نادـیم  هب  مـالغ  كرت ، هک  دیـسر 

يریشمش داتسیاب و  فص  ود  ره  نایم  رد  هتفه ، ود  هام  نوچ  يراسخر  هتفکـش و  لگ  نوچ  يراذع  اب  كرت  نآ  هک  درکیم  رظن  هدازهاش 
یبرع هب  یهاگ  دیبلط . زرابم  هدینابنجب  هایس  ور  هاپس  نآ  يور  رد  ناشفا  شتآ  زوسناطیش  بقاث  باهش  دننام  ناشخرد و  قرب  هلعش  نوچ 

نیا هدروآ  مظن  هب  رخافملا  وبا  هک  وا  ياهزجر  زا  یـضعب  همجرت  و  دـناریم . ناـبز  رب  یمـالک  یکرت  تغل  هب  یهاـگ  دـناوخیم و  يزجر 
. تسا

یناحبس تمرکم  هخسنیناحور  رهگ  يا  نیسح  يا 
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یناوخ ترضح  يودنه  مأوت  رگمشاب  ناطلس  هک  كرت  نآ  منم 
ینابعث دنک  مصخ  رس  ربوت  زجعم  زا  نم  تسد  رد  غیت 

ینادرگ مدبأ  يور  خرسشیوخ  شوخ  يور  هب  وت  رگ  دوش  هچ 
دیناسر لتق  هب  فلاخم  زا  يرایسب  ات  دشیم . هتشک  وا  تسد  رب  دمآیم و  زرابم  یناف  يارـس  كرت  منک  نوچهن  نیگمغ  نم  يور  رب  يور 

دمآ نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  همیخ  رد  هب  هراب  رگید  دیدرگزاب و  هدش  بلاغ  وا  رب  یگنشت  رخآ  و 
ص:386  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ربکا هّللا  نم  ناوضر  هدژم و  رثوک و  تبرـش  تراشب  هب  دومن و  نیـسحت  رایـسب  دیدنـسپ و  ار  وا  تازرابم  تفگ و  نیرفآ  يو  رب  هداز  ماما 
هراب رگید  هداد  هسوب  ار  مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  ياپ  تسد و  داهن  هزیکاپ  لد ، قداص  كرت  نآ  و  دینادرگ . شرورـسم  جهتبم و 
درگ هداهن  نادـیم  هب  يور  سپ  تسیرگب  ياهياه  هب  ناشیا  تقرافم  زوس  زا  و  دـیبلط . یلحب  تراهط  تمـصع و  تارجح ، تارّدـخم  زا 

یِعِجْرا يادـن  یبیرال  هصرع  يدانم  یبیغ و  ملاع  شورـس  تبقاع  تخیریم . يور  هریت  نازرابم  قرف  رب  كاله  كاخ  تخیگنایم و  ـالب 
شوه شوگ  هب  دابعلا ، بر  برق  تحاس  ياضف  زا  یتّنج » یلخدا   » باطتـسم و باطخ  و  دـیناسر . شفیرـش  حور  عمـس  هب  « 1  » ِکِّبَر یلِإ 

. دیسر داقتعا  كاپ  كرت  نآ 
ياـپ زا  هتفاـی ، نارگ  مخز  كرت  نآ  هک  تسا : روکذـم  بـتک  رثـکا  رد  درک  ناوـضر  ضاـیر  ردـنا  لزنمدرک  ناـج  هقیدـح  رد  لد  يور 

رب شرـس  هدمآ  دورف  بکرم  زا  دیناسر و  نیدباعلا  نیز  ماما  همیخ  رد  هب  ار  وا  هدیـسر ، يو  رـس  هب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هدـمآرد و 
درک و زاب  هدید  مالغ  و  داتسیا . يو  نیلاب  رس  رب  ضرم  دوجو  اب  مالسلا » مهیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  داهنیم و  وا  يور  هب  يور  هتفرگ  رانک 
، هدرک مالـس  رـسپ  ردپ و  رب  نانک  مّسبت  دومن . هدهاشم  دوخ  رـس  ربز  رب  ار  نیدباعلا  نیز  ماما  دـید و  ع »  » نیـسح ماما  رانک  رب  ار  دوخ  رس 

«. هیلع هّللا  ناوضر  . » دروآ مالّسلا  راد  هقیدح  هب  يور 

: دعس نب  ۀلظنح  تداهش  . 36

دومث داع و  هورگ  باقع  حون و  موق  باذع  زا  امـش  رب  نم  هک  درک  ادن  دـمآ و  فص  ود  ره  نایم  رد  یلجع ، دعـس  نب  ۀـلظنح  نآ  زا  دـعب 
هیلع  » نیـسح ماما  دـیورزاب . دوخ  لزانم  هب  هدرک ، هاـتوک  نیـسح  ماـما  لـتق  زا  تسد  دـیوشن  تبوقع  ّقحتـسم  هک  دـیهاوخ  رگا  مسرتیم 

، هدـش لصاح  یهانتمان  تابوقع  قاقحتـسا  یهلا و  باذـع  دادعتـسا  ار  تعامج  نیا  هک  رذـگب  نخـس  نیا  زا  دعـس  نب  ای  تفگ : مالـسلا »
الاح دنتشک و  ار  ام  حلاص  ناردارب  هک  دومن . ناوت  عّقوت  ناشیا  زا  حالص  زوف و  حالف و  ریخ و  مادک  و  درک . دنهاوخن  تباجا  ار  وت  توعد 

______________________________

هیآ 28. رجفلا  ةروس  (- 1)
ص:387  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هیلع ماما  ترـضح  مدرگ . قحلم  دوخ  ناوخإ  هب  هک  مراد  هیعاد  نونکا  هّللا ! لوسر  نب  ای  تقدـص  تفگ  هلظنح  دناهتـشگ . ام  نوخ  دـصاق 
مرادیم دیما  داب  وت  تیب  لها  وت و  رب  مالـس  هک  تفگ  نبا  دعـس  نب  ۀـلظنح  تساهیفام . ایند و  زا  رتهب  هک  یلزنم  هب  ورب  هک  دومرف  مالـسلا 

، هدروآ هلمح  ناـفلاخم  رب  هداـهن  نادـیم  هب  يور  يو  تفگ و  نیمآ  نیـسح  ماـما  دـناسر  وت  تمدـخ  هب  تشهب  رد  ار  اـم  هناحبـس  قح  هک 
. دیسر تداعس  هورذ  تداهش و  هجرد  هب  ات  درک  هنادرم  ياهگنج 

«. هیلع هّللا  ناوضر  »

: دایز نب  دیزی  تداهش  . 37
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هک ریت  ره  و  دـنکفا . نیمز  رب  اـهنآ  زا  نت  جـنپ  هتخادـنا ، قاـفن  ردـغ و  لـها  بناـج  هب  ریت  تـشه  یبعـشلا ، داـیز  نـب  دـیزی  يو  بـقع  زا 
تـسد باوث  ار  تشهب  ناسر و  باوص  فده  هب  ار  وا  ریت  ایادـخ  ۀـّنجلا » هباوث  لعجا  هتیمر و  دّدـس  ّمهّللا   » هک دومرفیم  ماما  تخادـنایم 

. دیدرگ لجا  زادناریت  راکش  هدرک  هبلغ  نافلاخم  رخآ  هب  نادرگ  وا  دزم 

: یفنحلا هّللا  دبع  نب  دعس  تداهش  . 38

هوک بسا  رب  دومن . لاتق  نادـیم  تمیزع  هدـیبلط  تزاـجا  دوب ، هیفنح  دـمحم  رداـم  ياـبرقا  زا  هک  یفنحلا  هّللا  دـبع  نب  دعـس  يو  بقع  زا 
تسار بکرم  شوگ  انب  رب  یطخ  هزین  هتسب و  نایم  رب  بآ  هرطق  نوچ  یغیت  هدش ، راوس  ششوج  شتآ  يدروننیمز  و  شبنج ، داب  يرکیپ 

. هدرک
وا زا  هزین  نعط  هب  يدوب  رود  رگا  دمآیم ، نادیم  هب  هک  زرابم  ره  تساوخ  دروآ  مه  هگنآ ، داتسابتسار و  پچ و  سپ و  شیپ و  دیدرگب 

دیسر و ماجنا  هب  شتایح  همانزور  باتک ،» لجأ  ّلکل   » مکح هب  تبقاع  يدتسب  وا  زا  تایح  دقن  غیت  برض  هب  کیدزن  رگا  و  يدوبر ، ناج 
«. هیلع هّللا  ناوضر   » دیشک وا  یناگدنز  هفیحص  رب  ناف » اهیلع  نم  ّلک   » مقر لجا  مقار 

: هدانج نب  ورمع  ثراح و  نب  ةدانج  تداهش  . 39 - 40

رازراک زا  دعب  دمآ و  نادیم  هب  حلسم  لّمکم و  يراصنا ، ثراح  نب  ةدانج  نآ  زا  دعب 
ص:388  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، هدومن لمع  هیبأ  رس  دلولا  ماجرف  تمکح  مالک  نومضم  هب  هدانج  نب  ورمع  شرـسپ  دیـسر . رورـس  روس و  هبترم  هب  روبع  هرطنق  زا  رایـسب 
رب دـناسر  ار  تسود  هک  تسا  گرم   » دیـسر لاـصخ  هدـیمح  نآ  لاـصو  هب  ار  یناـمز  كدـنا  هدرک  دوخ  رادـقمیلاع  ردـپ  راـثآ  ياـیحا 

«. هیلع هّللا  ناوضر  « » تسود

هرم یبا  نب  ةّرم  تداهش  . 41

غیت اـب  دمآرـس . ماـش  هفوک و  هاپـس  زا  یگنادرم  هب  دـمآرد و  هکرعم  هب  يراکـش  ریژه  نوچ  يراـفغ ، ةرم  يراـصنا  گرزب  ود  نآ  سپ  زا 
زا رمالا  تبقاـع  دـمآرب  راـگزور  هریت  نآ  لد  زا  دود  شراکـش  ناـج  غیت ، ریت و  برـض  هب  لاـحلا  یف  دـمآرب  هک  يرهگدـب  رهب  رادرهوگ 

رایتخا توسان  ملاع  هیناف  لزانم  رب  ار  توکلم  هیلاع  ریاظح  دومن و  لاقتنا  ُراـْهنَْألا *» اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج   » لـفحم هب  راوبلا  راد  سلجم 
«. هیلع هّللا  ناوضر  : » دومرف

هناجد وبا  نب  هّللا  دبع  دادقم و  نب  دمحم  تداهش  هبراحم و  . 42 - 43

هنادرم یبرح  دنتفر و  نادیم  هب  هتساوخ ، يروتـسد  رورـس  دیـس  نآ  زا  رگیدکی  اب  هناجد  وبا  نب  هّللا  دبع  دادقم و  نب  دمحم  هک  دناهدروآ 
. دندیدرگ هتسخ  هتشک و  ار  يرایسب  هدرک 

تداهـش هب  و  . ) دـنتفرگ ورف  ناـشیا  درگادرگ  راّـجف  رکـشل  زا  راوس  یجوف  دـنیآ ، مالـسلا » هیلع   » ماـما تمزـالم  هب  هک  دنتـساوخ  نوچ  و 
.( دندناسر

نایلاوم زا  نت  شش  تداهش  ( 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48)

ثعشا عیبر و  نب  سیق  هک  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ناگدنب  نایلاوم و  زا  نت  جنپ  اب  دوب ، مالسلا » هیلع   » یلع نینمؤملا  ریما  مالغ  هک  دعس 
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تـشه ره  فدارتم  یلاوتم و  ياهبرـض  فلاخم و  ترثک  هطـساو  هب  و  دنتفر . ناشیا  ددم  هب  دندوب  دامح  همطنح و  طرق و  نب  رمع  دـعس و 
«. نیعمجأ مهیلع  هّللا  ناوضر  . » دندش ینادواج  تشهب  هناگتشه  رظنم  هجوتم  یناف  رد  شش  نیا  زا  نت 

نت هس  هاجنپ و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  نامزالم  نارکاچ و  نارای و  زا  تقو  نیا  رد 
ص:389  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هدزون مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  نیسح و  ماما  زا  ریغ  نادرم  زا  دندوب و  هدومرف  تلحر  یناف  ناهج  نیا  زا  هدیـشچ  تداهـش  تبرش 
کلک هدزمقر  لیـصفت  هب  هچنانچ  نامالغ . زا  رفن  کی  نارای و  زا  نت  ود  نادـنزرف و  ناردارب و  ناشیوخ و  زا  نت  هدزناـش  هدـنام  یقاـب  نت 

. تشگ دهاوخ  نایب 
دیرد مهرد  ربص  هماج  ناهجدیسر  ربمغیپ  لآ  هب  تبون  وچ 

: تفگیم راز  يراز  هب  هعقاو  نآ  رد  راگزور  نابز  هلغلغرپ  روشرپ و  تشگ  کلفهلولو  هنتف و  رپ ز  دش  نیمز 
شوگ هب  نخـس  نیا  رارطـضا  ناسل  هب  راّود  کلف  دندز و  مه  رب  یملاع  دـنتخیگنا و  ياهنتفدـندز  ملاع  هصرع  رد  یـشتاک  بر  ای  تسیچ 

. دناسریم نایناهج 
ناراداوه نارای و  زا  هک  دید  مالـسلا » هیلع   » ماما نوچ  دش ؟ هچ  ار  مدآ  نادـنزرف  روص  هدـیمدان  ؟ دـش هچ  ار  ملاع  لها  تمایق  زور  هدـشان 

يارب ترضح  نآ  لالم  هک  دنتسناد  تیب  لها  دیشک و  رب  كانبغـش  یهآ  هتـشگ ، بلاغ  ترـضح  نآ  لد  رب  ترـسح  زوس  دنامن  یـسک 
هار دوخ  هب  هشیدنا  چیه  تیالو ، هصرع  هاش  هنیـس  رورـس  يا  و  تلاسر ، دنـسم  ردـص  هدـید  رون  يا  دـنتفگ : هملکلا  قفّتم  همه  تسناشیا .

ات میزابرـس ، وت  مدق  رد  زورما  هک  تسا  نآ  ام  شهاوخ  میهاوخیمن  وت  زا  دعب  دوخ  یگدـنز  ام  هک  هنم . هنیکیب  هنیـس  لالم  غاد  و  هدـم ،
لیس زا  ار  ام  میئوت  ّتبحم  يایرد  هقرغ  و  میب ، هچ  الب  هلعش  زا  ار  ام  میئوت  تّدوم  قوش  غاد  هتخوس  میزارفاربرس . رشحم  لها  نایم  رد  ادرف 

؟ هشیدنا هچ  تسا  رومعم  وت  تیانع  رامعم  یعس  هب  لد  لزنم  نوچ  ددرگ  ناریو  نحم  نافوط  هب  نت  هناخ  رگا  كاب ؟ هچ  كاله 
ناشیا نأش  رد  ریخ  ياعد  تسیرگب و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ربب  داینب  هناخ ز  و  مغ ، لیـس  ایب  وگالب  نافوط  هب  هدید  لد و  میداد  هک  ام 

دیناسر میدقت  هب 

لیقع نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  تداهش  رکذ  . 49

: تفگ دوب . لیقع  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  دمآ  شیپ  ماما  هبیرق  یبرقا  زا  هک  یسک  لّوا  سپ 
هب امش  مالس  و  منار . ترخآ  هصرع  هب  تّمه  بکرم  ات  هد ، يروتسد  ارم  هّللا ! لوسر  نب  ای 

ص:390  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هودـنا و رد  هتـسویپ  ماهدوساین و  رب  ملـسم  تردـپ  نارجه  غاد  زونه  رـسپ  يا  تفگ : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  مناسر ، لـیقع  نب  ملـسم 

ماج يالاب  رب  يروجهم  خـلت  تبرـش  هنم و  نارجه  شتآ  رب  ارم  دوخ  قارف  زوس  زا  نامز  نیا  ماهدوب . وت  هدـیدان  ناـهج  هدیـسر  ون  ناردارب 
هک زونه  ریگ و  شیپ  ار  تردام  تسا ، سب  ردـپ  تقرافم  ملأ  ار  وت  یئوت . لیقع  نب  ملـسم  راگدای  هدـم  نم  هب  تردـپ  تبیـصم  دولآرهز 

. دننکیمن يرگید  ياورپ  دننیب  ارم  ات  دنراد و  نم  رب  مشچ  همه  موق  نیا  ریگ . شیوخ  رس  تسه  یلاجم 
راز راـک  زا  راذـگ و  نادـیم  هب  ارم  هک  داتـسرف ، قلخ  هب  ّقـح  هب  ار  تّدـج  هک  يدوـبعم  كاـپ  تاذ  هب  هّللا  لوـسر  نب  اـی  تفگ : هّللا  دـبع 
دوب نم  ردپ  درک  ادـف  ناج  وت  يرادافو  رد  هک  یـسک  لّوا  هچنانچ  مبایرد و  ردـپ  هجرد  وت  تمدـخ  رد  زین  نم  ات  رادـمزاب  ّربدـم  نافلاخم 

راسگمغ و سنوم  يا  تفگ  تفرگ و  رانک  رد  ار  وا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  مشاب  نم  دزاب  رد  رـس  وت  يراداوه  رد  هک  ابرقا  زا  نیتسخن 
سپ دیسر  مامتإ  هب  ام  تبحاصم  ایند  رد  دش و  مارح  نم  رب  زین  نیا  دوب  مّرخ  وت  هب  ملد  نشور و  وت  هب  ممـشچ  راگدای ! ّمع  رـسپ  زا  ارم  يا 
یهاگ دـیبلط  زرابم  هدروآ  رد  نـالوج  هب  ار  بکرم  درک و  زاـغآ  يزجر  هداـهن  نادـیم  هب  يور  هّللا  دـبع  داد و  يروتـسد  هدرک  عادو  يو 
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نادبأ يانب  ردپ  ماقتنا  هب  دومنیم و  هلمح  راب  شتآ  هزین  هب  بقاث  باهش  نوچ  یهاگ  و  دومرفیم . راک  رادبآ  ریـشمش  نز  غیت  خیّرم  نوچ 
نوریب و هدرک  برح  مسارم  میدـقت  همادـق ! يا  تفگ : درک و  يرازف  دـسا  نـب  ۀـمادق  هـب  يور  دعـس  رمع  درکیم . ربز  ریز و  ار  نازراـبم 

ماش نابراحم  هفوک و  نازراـبم  ناـیم  رد  ار  دوخ  ینک و  زاـب  نم  رکـشل  رـس  زا  وا  يـالب  هک  دـیاش  وش ! یمـشاه  ناوج  نیا  هّجوتم  راوریلد 
لحارم یط  رد  نانعمه و  دیشروخ  هورذ  اب  يور  مرگ  هب  ماجنا  هر  ماگزیت  یبکرم  هدش  راوس  یبسا  رب  مامت  حالـس  اب  همادق  يزاس  زارفارس 

. يدوب نامأوت  امیپناهج ، هام  کیپ  اب  لزانم  عطق  و 
ورسخ زیدبش  زارت ، امیپناهجورشوخ  نوگلگ و  ناقشاع  کشا  وچ 

. دمآ ملسم  نب  هّللا  دبع  ربارب  رد  نازان ، دعس  رمع  يزاونلد  هب  نازاتنازات و  هتفرگ  یشیوخ  رمق  اب  هیوپ  هبهتفرگ  یشیپ  کلف  رب  تعرـس  هب 
هّللا دبع  هک  هاگره  تفر و  نوریب  وا  شیپ  زا  هتخیگنارب  ياج  زا  بکرم  همادق  درک  هلمح  ورب  هزین  هب  هّللا  دبع 

ص:391  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
بآ اهزور  نآ  رد  هّللا  دبع  بکرم  هچ  يدیـسرن  ودب  یتخات  وا  بقع  رد  هّللا  دـبع  دـنچ  ره  يدروآ و  زیرگب  يور  وا  يدرک  هلمح  يو  رب 

هـشوگ کی  رب  هدیـشکرب  غیت  دنکفیب و  تسد  زا  هزین  هدـنام  ورف  نتخات  زا  هّللا  دـبع  هدرکن . هدـهاشم  رود  زا  وج ، هاک و  هکلب  دوب  هدروخن 
بانج نآ  هنیکیب  هنیـس  هلاوح  هزین  تخیگنارب و  بکرم  هدش  نامداش  تیاغ  هب  درادن  هزین  هّللا  دبع  هک  دید  نوچ  همادق  داتـسیاب و  نادـیم 

هلمح هک  تساوخیم  هدـینادرگزاب  ار  بسا  همادـق  دـمآزاب و  نیز  هناخ  هب  سپ  تشذـگرد ، وا  زا  هزین  اـت  داد  مخ  ار  دوخ  هّللا  دـبع  درک .
تـشپ زا  هتفرگ  يو  دـنبرمک  دزب و  تسد  سپ  دـش ، ناّرپ  شاهّلک  همین  کـی  هک  دز  شموـش  ناـهد  رب  یغیت  هـّللا  دـبع  هـک  درواـیب  رگید 

دـیبلط و زرابم  هدوبر ، رد  نیمز  زا  ار  دوخ  هزین  داد و  مالغ  هب  ار  شیوخ  بسا  هدـش  راوس  وا  بکرم  رب  لاحلا  یف  دـینادرگ و  رد  شبکرم 
: تسا نیا  تایبا  نآ  زا  یضعب  همجرت  هک  دناوخیم  زجر 

ار ناور  حور و  مشک  مولظم  هش  شیپار  ناج  هتخوس  ردپ  منیبب  زورما 
ار نانج  ناسورع  سودرف  هضور  ردمرآرد  شوغآ  هب  دیواج  تلود  ای 

هّللا دبع  تعاجـش  نوچ  همادق  نب  ۀمالـس  هک  دیوگ : يوار  ار  ناگـس  عمج  نیا  منک  ربارب  كاخ  ابمنیـشنب  تولخ  هب  ریـش  اب  هک  شیپ  ناز 
تأرج و هب  هدـید  رامـشیب  يرازراـک  ناریلد  نازراـبم و  ماهدرک و  رایـسب  برح  نم  هک  نادـب  رالاسهپـس  يا  تفگ  ار  دعـس  رمع  دـیدب .

. هدماین رد  نم  رظن  هب  یسک  یمشاه  ناوج  نیا  تعاجش 
. دندرک هدهاشم  برح  برـض و  نآ  فلاخم  هاپـس  نوچ  اما  درآ  نادـیم  يوس  يراوسهاش  نینچ  اتردـق  ناگوچ  کلف  دـیامن  بعل  اهلاس 

شربارب رد  زرابم  داتـسیاب و  تعاس  هّللا  دبع  دور . نوریب  وا  برح  هب  هک  هدوبن  نآ  هرهز  ار  سک  چـیه  هدـش  ناساره  ناسرت و  يو  زا  همه 
هلمج زا  دنکفا  كاله  هطرو  رد  ار  بکرم  درم و  نیدنچ  هدز  مه  رب  ار  هنمیم  درک و  هلمح  رکشل  هنمیم  رب  هدش  تقاطیب  یگنشت  زا  دماین 

تشگرب و هنمیم  زا  سپ ، تخادـنا . رد  گرم  باـقرغ  هب  ار  ریمح  نب  لـماک  شرـسپ  دوـب و  ناورهن  جراوـخ  هـّیقب  زا  يریمح  ریمح  اـهنآ 
اجنآ ار  ریـصن  نب  حـلاص  و  دـیناسر . لـتق  هب  ار  سک  تسیب  بیرق  دز و  رکـشل  بلق  رب  ار  دوخ  دـیکچیم  يو  ریـشمش  زا  نوخ  هرطقهرطق 

هرسیم هب  يور  اجنآ  زا  تشک و 
ص:392  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب هک  تساوخ  هگنآ  درک ، تیافک  زین  ار  وا  ّرش  هداتفا  ربارب  دوب  دعـس  رمع  رکـشل  ناولهپ  هک  یـشبح  همادق  اب  دادب و  یگنادرم  داد  هداهن .
ياپ ود  ره  غیت  برـض  کی  هب  هدـمآرد  يو  بقع  زا  هاگان  یقـشمد  عاّدـخ  دـنتفرگ و  يو  رب  هار  رـس  ناگدایپ  هک  ددرگزاـب  دوخ  رکـشل 

يریمح محازم  نب  لفون  تفرگ  راوتسا  نیمز  رب  ار  دوخ  هتـسج  ورف  بکرم  زا  کبـس  هّللا  دبع  و  داتفارد ، ياپ  زا  بسا  درک  ملق  ار  شبـسا 
«. هیلع هّللا  ناوضر   » تخاس لیتق  ار  لیقع  نادناخ  هصالخ  نآ  ریت  مخز  هب  يوادص  حیبص  نب  ورمع  هک  دنیوگ  و  هزین ، نعط  هب  هدمآرد و 

لاوز جرب  هب  فرش  جوا  درک  بورغلامک  نامسآ  دیشروخ  هک  درد  غیرد و 
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لاصو نایشآ  هب  یناف  نمیشن  نیا  زاتفرب  لاب و  داشگ  شعیفر  حور  يامه 

لیقع نبا  نمحرلا  دبع  لیقع و  نب  رفعج  تداهش  . 50 - 51

هیلع  » ماما ترضح  زا  تسیرگب و  راز  راز  دید . هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشک و  ار  دوخ  هداز  ردارب  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج  وا  ّمع  نوچ  و 
. تسا نیا  يزار  رخافملا  وبا  مظن  رد  نآ  زا  یضعب  همجرت  هک  دناوخیم  يزجر  داهن و  نادیم  هب  يور  هتساوخ  يروتسد  مالسلا »

نیش تمهت و  ره  شیالآ  كاپ ز  لد  ناجنیسح و  يالوم  نم و  ملیقع  نیعلا  ةّرق 
نیلقث غارچ  مشچ و  یبن  نیعلا  ةّرقتسه  هک  هدازهش  هش و  نیا  تسا  نم  ّمع  رسپ 

زا لاحلا  یف  دـمآیم ، ردفـص  نآ  نادـیم  هب  هک  زرابم  ره  نیتحنجأ  لـلح  رد  ار  داد و  شرورپنیما  لـیربج  هک  تسا  ّیلع  نب  نیـسح  نیا 
ناگس نآ  نوچ  و  دنکفایم . هتشپ  هتشک  زا  ياهشوگ  ره  هب  دنکیمرب و  خیب  زا  غیت  برـض  هب  ار  ناشیا  داهن  لاهن  دمآیمرب . ناهج  ناج و 
بادرگ رد  شاهنیکـس  هنیفـس  تبقاع  دنداشگ  وا  رب  برـض  نعط و  هتفرگ ، شنایم  رد  راب  کی  هب  دـندش ، وا  رازراک  هدـنامرد  راوخ  مدرم 

فک هب  فرـش  رهوگ  هدروخ ، هطوغ  تداهـش  يایرد  رد  داتفا و  رارطـضا  ترجـض و  باـقرغ  رد  شرابطـصا  راـقو و  یتشک  بارطـضا و 
«. هیلع هّللا  ناوضر  . » دروآ

حورجم  اهلد  دش و  نوزحم  همه  اهناجحور  تحار  لد و  رون  نآ  تقرف  رد 
ص:393  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: نمحرلا دبع  . 52

بکرم رب  هتـسب و  نایم  رب  يدرم  رمک  دـمآرد . نادـیم  هب  لیقع  نب  نمحّرلا  دـبع  شردارب  تسر . زاـب  اـیند  هلیقع  زا  لـیقع  دـنزرف  نوچ  و 
. هتفرگ تسد  هب  شتآ  هلعش  نوچ  ياهبرح  هدرک و  لیامح  بآ  هرطق  نوچ  يریشمش  هتسشن و  داژنيزات 

تبرـش تداعـس  ماـج  زا  یمعثخ  هورع  نب  هّللا  دـبع  مهـس  هب  تبقاـع  شوـخ  درکیم  تسد  یـشک  مدرم  هبشک  درم  هـبرح  نادـب  مداـمد 
«. هیلع هّللا  ناوضر   » دیسر قدص  دعقم  هب  نمحرلا  دنع  نمحرلا  دبع  و  دیشچ . تداهش 

رفعج نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  تداهش  . 53

دمآ و رورـس  نآ  دزن  هب  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  همه  زا  شیپ  دـمآرد و  راّیط  رفعج  نادـنزرف  تبون  دـندش . دیهـش  لیقع  دالوا  نوچ 
. تیالو جوا  زاورپ  دنلب  زابهش  يا  تفگ 

زا شیپ  هک  نانچ  مرتاف . رطاخ  ياعّدـم  تسا و  نآ  نم  يوزرآ  هک  هد  يروتـسد  ارم  تیادـه ، برق و  فاق  يازفناج  يابرلد  ياقنع  يا  و 
هناد غرم  هچنانچ  مروآ  تداعس  هنایشآ  هب  يور  تداهـش  لاب  هب  منک و  ناریط  تشهب  ياوه  شوخ  ياضف  رد  تشرـس  هزیکاپ  ّدج  اب  هکنآ 

. منیچرب نیمز  هصرع  زا  رازراک ، راقنم  هب  ار  رابکتسا  راکنإ و  هنایشآ  ناتریس ، موب  رابدأ و  هناریو  ناتفـص  دغج  نیا  دوجو  هناد  دنیچیم  رب 
يا هک  تسا  نیا  وا  زجر  همجرت  هک  هدروآ  هّمئألا  رون  درک . زاغآ  يزجر  داهن و  نادـیم  هب  يور  دـمحم  داد و  تزاـجا  ار  وا  نیـسح  ماـما 

. ماش نالهاان  هفوک و  لها 
درک مهاوخ  راز  راک ، امش  ربدرک  مهاوخ  رازراک  امش  اب 

درک مهاوخ  راثن  ار  دوخ  ناجیلع  نیسح  لد  يارب  زو 
درک مهاوخ  راوتسا  برح  هب  اپهاتوک  ناملاظ  تسد  منک  ات 

درک مهاوخ  راکشآ  لد  ّرستساوخ  مهاوخب  امش  زا  دوخ ، نیک 
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بناج هب  رخآ  هب  ات  درکیم . برچ  ناریلد  زغم  زا  نادـیم  يور  درکیم و  برح  درک  مهاوخ  رامـشیب  امـش  زاراّیط  رفعج  شیپ  رد  هوکش 
نایشآ

ص:394  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. تفای مارآ  تشهب  لاب  زبس  ناغرم  هلصوح  رد  شسّدقم  حور  غرم  دومن و  زاورپ  سدق ،

هداد یّلـست  ار  وا  مالـسلا » هیلع   » ماما و  دـیلانب . دوخ  دـنبلد  دـنزرف  قارف  رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رهاوخ  نوتاخ  بنیز  هردـخم  اـیلع 
. دینادرگ شوماخ 

: هّللا دبع  نب  نوع  تداهش  . 54

رب دید  ار  ردارب  لتاق  دنکفا . ناگدنـشک  نایم  رد  ار  دوخ  رایتخایب  دـید  هتـشک  ار  ردارب  نوچ  دوب ، هّللا  دـبع  نب  نوع  هک  دّـمحم  ردارب  اّما 
راوگرزب لاخ  يا  هک  دومن  یهاوخ  رذع  هدمآ  مالسلا » هیلع   » ماما ترضح  دزن  هتخاس  ار  وا  راک  برض  کی  هب  لّوا  هداتـسیا ، يو  رـس  ربز 

ار وا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دیئامرف  تزاجا  ارم  دـیئامن و  مرک  الاح  مدومنن  هزاجتـسا  امـش  ترـضح  زا  مدوب و  دوخیب  ردارب  قارف  زا 
ار وا  زجر  همجرت  رخافملا  وبا  هک  دناوخیم  يزجر  هدمآرد ، هکرعم  هب  نوع  داد و  يروتـسد  هدومرف  عادو  تفرگ و  رانک  رد  هدیبلط  شیپ 

: تسا هدروآ  هجو  نیا  رب 
اهنامگ هر  زا  هتساخرباهنایع  تّوق  هب  میئام 

اهناج دقن  هداهن  تسد  ربتداهش  تبغر  ضرعم  رد 
اهنانس نمرها  هدید  ردهدیشک  نز  غیت  رتخأ  نوچ 

اهنآ زا  میتسین  هفیاط ، اميزات  نید  زارط  هلبق  يا 
اهناهج دوش  ربز  ریز و  رومیدرگ  لولم  وا  تمدخ  زک 

ار ناشیا  داهن  تخرد  تایح  خاش  دـالوف  غیت  هب  تساوخیم و  زراـبم  ردارب  هنیک  هب  اـهناموناخ  لـصا  هب  وت  لـصوهّلل  شاـح  میـشورفب  اـی 
«. هیلع هّللا  ناوضر   » تسارایب دوخ  مّرکم  مدق  هب  ار  مّهبر » دنع  ءایحأ  لب   » لزنم تساخرب و  یتراع  یگدنز  رس  زا  تبقاع  تفاکشیم 

: نامالغ زا  نت  هس  اب  مالسلا  امهیلع  نسح  نب  هّللا  دبع  تداهش  رکذ  . 55 - 58

یناوج هک  نسح  ماما  نب  هّللا  دبع  لّوا  دیـسر . مومغم  مومهم و  ناگدازردارب  هب  تبون  مولظم ، ماما  نآ  ياههدازرهاوخ  تداهـش  زا  دعب  و 
هتساکان و هام  وچمه  هتساخون و  دوب 
ص:395  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، هد يروتسد  ارم  تمارک ، تیالو و  نامدود  هواقن  تماما و  تلاسر و  نادناخ  هصالخ  يا  تفگ  دمآ و  دوخ  زیزع  ّمع  شیپ  هتـسارآ  ورس 
وت هک  مهد ، برح  تزاجا  هنوگچ  ار  وت  هآ ! تفگ : نیـسح  ماما  مرآیمن  لّمحت  ار  ناشیا  ترجاهم  راب  مرادن و  ناشیوخ  قارف  تقاط  هک 
. تفگ داهن و  نادیم  هب  يور  هتفای  برح  تزاجا  داد و  دنگوس  ار  ماما  هّللا  دبع  يربارب  نیریش  ناج  اب  نم  کیدزن  و  يردارب ، راگدای  ارم 

: هتفگ ابیز  هچ  تسا و  نیا  وا  زجر  همجرت  رد  رخافملا  وبا  تایبا  نمتؤملا و  یفطصملا و  یبّنلا  طبسنسحلا  عرف  انأف  ینورکنت  نإ 
تسا ننملا  وذ  یلو  رگید  ّدجتسا  نم  ّدج  ناهج  ود  ره  هجاوخ 

تسا نسح  ارهز  یئانیب  رونممشتحم  مرتحم  ردپ 
تسا نم  ّمع  ّقح و  هار  يداهنیسح  هیامنارگ  هاشنهش  نیو 

تسا نم  ماما ز  زورما ، هکنآنید  ردنا  تسا ، ننملا  يذ  بیان 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ندب  عّصرم  راّیط  هرهشمردپ  ّمع  مسدق و  ریاط 
تسا نف  هچ  ردنا  شرورپ  شورنایجراخ و  ار  وت  یغرم و  هچ  وت 

تسا نمرهأ  يوریپ  تعاطقافن و  لها  امش  رمع  لصاح 
فّقوت زرابم  بلط  هب  دمآ  نادیم  هب  هّللا  دـبع  نوچ  هک  دـیوگ : يوار  تسا  نم  راک  ندـب ، ندوبر ز  ناجتسامـش  راک  رقـس  هب  نتفر  زور 

. دادرب انف  داب  هب  ار  سک  ود  تسیب و  رمع  نمرخ  دیسر  دعس  رـسپ  کیدزن  هب  ات  داهن و  دعـس  رمع  رکـشل  بلق  هب  يور  هار  درگ  زا  درکن و 
دیبلط زرابم  هگنآ  دوسآرب ، ینامز  هتـشگزاب  نادـیم  هب  هّللا  دـبع  هتخیرگ و  ناراوس  نایم  رد  هتفاترب ، ناـنع  هدازهاـش  غیت  میب  زا  دعـس  رمع 

درکیم و صیرحت  وا  برح  هب  ار  نادرم  دـمآ و  رکـشل  فص  شیپ  دروآ ، نادـیم  هاـگهصرع  هب  يور  هّللا  دـبع  هک  دـید  دعـس  رمع  نوچ 
رکـشل يرالاسهپـس  يوعد  دعـس  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  يو  شیپ  یماش  ورمع  نب  يرتخب  دادیم . بکرم  مـالغ و  تعلخ و  رز و  هدـعو 

يا تفگ  دش و  هدز  لجخ  دعس  رمع  یمشاه . ناوج  نیا  غیت  میب  زا  یتخیرگیم  کین  يراد ؟ هاپس  يرادرس  يرالاس و  هیعاد  و  ینکیم ؟
وا فک  زا  ناج  یمتخیرگن  رگا  ضوعیب ، رمع  تسا و  زیزع  ناج  يرتخب 

ص:396  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هار رد  راظتنا  هدید  هداتسیا و  نادیم  رد  رـسپ  نیا  کنیا  ینادب ، ارم  نخـس  یتسار  هک  یهاوخ  رگا  یمدرک و  عادو  ار  زیزع  رمع  یمدربن و 

. ینیچ یماجرفیب  ماکان و  هویم  ناشیا  راکیپ  برح و  لاهن  رازراک و  تخرد  زا  و  ینیب ، نایمشاه  دربتسد  ات  ورب  هداهن ، زرابم 
یتخیگنارب یگنر  سومان  هبیتخیوآ  يوعد  زا  یجات  ورس 

تسیچ راک  نیا  ماجنا  هک  ینادبتسیک  درم  نیا  هک  ینیبب  ات  ورب 
دروآ نیبج  رب  هرگ  يدنت  زدروآ  نیک  وت  رب  یسر  اجنآ  وچ 

زاب هتشگ  لعتشم  شبضغ  شتآ  هدش و  لعفنم  دعـس  رمع  نخـس  زا  يرتخب  زیرگ  ای  وزا  یهاوخ  گرم  ای  هکزیت  غیت  زا  شلام  دهد  تنانچ 
هناجد یبا  نب  دسا  سنا و  نب  دّمحم  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هاپس  فص  زا  دندروآ و  هّللا  دبع  هب  يور  دندوب  وا  هّصاخ  هک  راوس  دصناپ 

دـمآرد و يرتخب  ربارب  رد  هدـنکفا ، شیپ  رد  ار  دوخ  نازوریپ  دـندمآ و  هدازهاش  يراکددـم  هب  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  مالغ  نازوریپ  و 
، هدوبر رد  هزین  دیـسرتب ، دوخ  مـالغ  رب  نسح  نب  هّللا  دـبع  تخیوآرد . وا  اـب  زین  نازوریپ  درک و  هلمح  نازوریپ  رب  مشخ  تیاـغ  زا  يرتـخب 

يرتخب زا  زین  وا  درک ، هلمح  هدازهاش  هک  دـید  نوچ  نازوریپ  دـندرک  هلمح  يو  بقع  رد  سنا  دّـمحم  دـسا و  داهن و  ناراوس  نادـب  يور 
دصناپ اب  یعبر  نب  ثبش  دندیناسر . رکـشل  هاگبلق  هب  ات  دندیناودیم  هتـشادرب  ار  درم  دصناپ  نآ  هلمح  کی  هب  دش . قفّتم  ناشیا  اب  هتـشگرب 

؟ يرآیم زیرگ  هب  يور  نت  راهچ  شیپ  زا  يراک  نادرم  همه  نیا  اب  هک  يرادن  مرش  هک  دز  يرتخب  رب  گناب  هدیبنج  رکـشل  فص  زا  راوس 
ثبـش هب  يور  هّللا  دبع  دنتفرگ  ورف  ار  زرابم  راهچ  نآ  درگادرگ  هدرک  هلمح  راوس  دصناپ  اب  زین  دوخ  دینادرگزاب و  وا  رکـشل  اب  ار  وا  سپ 

. دینادرگ ربز  ریز و  ار  وا  رکشل  دروآ و  هلمح  يرتخب  رب  هراب  رگید  نازوریپ  اما  دندوب  يو  اب  دسا  دّمحم و  دروآ و 
کی رگا  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  مدرکیم و  جّرفت  ار  نازوریپ  برح  زور  نآ  رد  نم  تفگ : هک  تـسا ، لوـقنم  هـنعللا  هـیلع  دعـس  رمع  زا 

تسیب هزین و  هب  ار  سک  یـس  دص و  مدرمـشیم  نم  تشاد و  هک  یتعاجـش  تیاغ  زا  يدرک ، تیافک  ار  ام  رکـشل ، همه  یتفای  بآ  تبرش 
. دینادرگ كاله  ریشمش  هب  ار  سک 
ص:397  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

زا یلـصوم  نامثع  هک  دور ، مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  تمزالم  هب  اـت  تشگرب  هدـش  هتفوک  برح  يرایـسب  زا  نازوریپ  هک  دـیوگ : يوار 
نوچ نازوریپ  نکیل  داهن ، ارحـص  هب  يور  هدرک ، مر  بسا  داـتفارد و  بسا  تشپ  زا  هک  دز  يو  رمک  رب  ياهزین  ربخیب  دـمآرد و  وا  ياـفق 
هدایپ ار  نازوریپ  نوچ  هناجد  وبا  نب  دسا  اّما  تخیوآرد . ناّربدم  نآ  اب  دروآرب و  ماین  زا  غیت  هدیشک  رس  رد  رپس  دنکفیب و  هزین  دنامب  هدایپ 

دندیمر و رد  یقاب  دروآ و  لتق  هب  ار  سک  هدراهچ  دـندوب  هدز  نازوریپ  درگ  هک  ياهقلح  زا  درک و  هلمح  هدز  دوخ  بکرم  رب  گناب  دـید 
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زا ناـفلاخم  هاـگان  هک  دوش  راوس  هک  تساوـخ  نازوریپ  نیـشن و  نم  بسا  رب  نک و  دـهج  ردارب  يا  تفگ  دـمآ و  نازوریپ  کـیدزن  دـسا 
رد تشاذگ و  رب  برح  هب  تسد  دـشزاب و  ناشیا  شیپ  تشاذـگب و  ار  نازوریپ  دـسأ  دـندرک و  برح  زاغآ  هدـمآرد ، ناشیا  يوس  راهچ 

تـسد زا  هزین  دش و  نوریب  رگید  يولهپ  زا  نانـس  رـس  هک  دز  يو  يولهپ  رب  ياهزین  دـمآرد و  دـسا  تسار  تسد  زا  يرتخب  هبراحم  يانثا 
نب هّللا  دبع  اما  درک  مامت  ار  دسا  راک  برـض  کی  هب  دمآرد و  مشاه  نب  قرزا  درکن  راک  شتـسد  دـشکرب  غیت  هک  تساوخ  داتفیب و  دـسا 

دندش و نازیرگ  يو  زا  موق  نآ  ات  دیشوکب  تبقاع  دندوب  هدز  يو  رب  مخز  هدفه  رادوریگ  يانثا  رد  دوب و  هتخیوآرد  یعبر  ثبش  اب  نسح 
هدش دیهـش  دسا  هک  دیـسر  یلحم  رد  تخات و  ناشیا  بناج  هب  دناهتفرگ ، ورف  دسا  نازوریپ و  درگ  رثا ، تسوحن  رکـشل  نآ  هک  دید  نوچ 
دمآ شیپ  وا  دندیمر و  رد  يو  زا  رکـشل  دینادرگ  حورجم  ار  يرتخب  درک و  كاله  هزین ، نعط  کی  هب  ار  دسا  لتاق  دمآرد و  هّللا  دبع  دوب 
دنچ یمدـق  نوـچ  هّللا  دـبع  بسا  دـش و  ناور  هتفرگ  نیز  شیپ  رد  دوـبر و  رد  نیمز  زا  ار  وا  درک و  زارد  تسد  هداـتفا ، دـید  ار  نازوریپ 
نت ود  هک  الاح  هدیود  بناج  رهب  يرایـسب  دوب و  هنـسرگ  هنـشت و  وا  بسا  دندوب و  هتخادنا  ورب  ریت  هبوچ  دص  زا  نوزف  هچ  دنام  ورف  تفرب 
دید هدایپ  ار  يو  نوچ  یلع  نب  نوع  شّمع  تفرگ . ورف  بسا  زا  ار  نازوریپ  دش و  هدایپ  هّللا  دبع  داتـسیاب  درواین و  تقاط  دندش  راوس  ورب 

دیآرد هار  هب  هک  تساـخ  نوع  داد  نوع  تسدـب  هتفرگ  ار  نازوریپ  يوزاـب  دـش و  راوـس  هّللا  دـبع  اـت  درواـیب  یتـبینج  تخاـت و  هب  بکرم 
غیرد وا  توف  رب  هدـیدرگ  ناـیرگ  زین  نوع  دـمآرد و  هیرگ  هب  هّللا  دـبع  و  هیلع » هّللا  ناوضر  . » درک میلـست  ّقـح  هب  ناـج  داـتفیب و  نازوریپ 

. دندروخیم
! غیرد راب  کی  هب  دنتفرگ  بابحا  كرتغیرد  رادافو  نارای  ترسح  مغ و  زا  ص:398   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، نسح نب  هّللا  دبع  ینعا  نمتؤم ، هدازهاش  راب  رگید  غیرد ! رامیت  ترـسح و  دص  هب  میدـنامب  امسوسفا  دـنتفرب  هقرغ  نوخ  هب  هنـشت  بل  اب 
نانع تشادرب و  اهیف  ام  ایند و  زا  لد  هدروآ  هّللاب  ّالا  یقیفوت  ام  باکر و  رد  ياپ  و  درک . راوتـسا  هّللا  یبسح  نیتملا  لـبح  رد  لّـکوت  تسد 

. تشاذگزاب راگدیرفآ  تدارا  هضبق  هب  رایتخا 
هیعاد ار  سک  چـیه  دـیبلط و  زرابم  هدروآ ، فلاـخم  رکـشل  هب  يور  ار و  بآ  نآ  شتآ  نوچ  تخیگناربار  باـت  ناـنع  شخر  درک  ناور 

دادیم و مانشد  ار  دوخ  رکشل  هدش  بضغ  رد  دعس  رسپ  دینشیمن . ار  وا  نخـس  یـسک  درکیم  هغلابم  دعـس  رمع  دنچ  ره  دشن و  وا  برح 
وت يرالاسهپـس  مـلع  و  ياهـتفرگ ، وـت  ير  کـلم  روـشنم  دعــس  نـب  اـی  هـک  دـنار  شیپ  ارف  بـسا  راـجحألا  نـب  فـسوی  درکیم . نـیرفن 

برح دوخ  هب  هک  هدومرفن  لیلج  ریما  ارم  هک  داد ، باوج  دعـس  رمع  ینکیم ؟ شهوکن  ار  اـم  و  يوریمن ؟ شیپ  دوخ  ارچ  ياهتـشارفارب ،
رسپ نیا  هب  ورب و  وت  نامرف  ارم  هن  درب ، دیاب  نم  نامرف  ار  وت  سپ  متـسرف  برح  هب  ار  ناشیا  ات  هدرک  نم  نامرف  رد  ار  رکـشل  نیا  هکلب  منک 
درگ زا  دمآ و  هّللا  دبع  فاصم  هب  هتخیگنارب  بکرم  دیسرتب و  راجحالا  نب  فسوی  منک  دایز  رسپ  شیپ  تیاکش  وت  زا  هن  رگا  نک و  برح 
یّقش نآ  دش و  اراکشآ  شیافق  زا  نانـس  رـس  هک  دز  شموقلح  رب  ياهزین  هدرک  در  ار  وا  هنعط  هدازهاش  درک  هّللا  دبع  هنیـس  هلاوح  هزین  هار 

. دادب ناج  داتفارد و  بکرم  زا  راسنوگن 
ایح مسر  هداشگ و  هدوهیب  هب  نابز  دروآ و  هّللا  دبع  فاصم  هب  يور  درک ، هدهاشم  هنوگ  نیدب  ردـپ  لاح  نوچ  فسوی  نب  قراط  شرـسپ 
هب قراط  درک و  هلمح  قراط  رب  هزین  هب  دش . قاط  تقاط  ار  هّللا  دبع  تفگیم . ازـسان  نانخـس  دادیم و  مانـشد  هداهن  فرط  کی  رب  بدا  و 
رـس دیزاتب و  بکرم  هّللا  دبع  هک  درآ ، دورف  هّللا  دبع  رب  ار  غیت  نامه  هک  تساوخ  درک و  مینودب  ار  هّللا  دبع  هزین  دـنارب و  غیت  یتسدکبس 

رگید تسدب  هّللا  دبع  داتفیب  شغیت  تسکش و  مهرد  شدعاس  ناوختـسا  هک  تفاترب  ار  شتـسد  نانچ  تفرگب و  اوه  رد  غیت  اب  ار  وا  تسد 
یّمع نبا  ار  قراـط  نیا  دـش و  درخ  شیاهناوختـسا  همه  هک  دز  نیمز  رب  ناـنچ  هدوبر  رد  شنیز  هناـخ  زا  تسد  ود  رهب  تفرگب و  شرمک 

رسپ نتشک  زا  لهس ، نب  كردم  شمان  دوب 
ص:399  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تفگب دنراربا ، هصالخ  هک  وا  رادمان  نادنزرف  راّرک و  ردیح  هب  تبسن  رایسب  شحف  دمآ و  نادیم  هب  هتـسشن ، شلد  رب  مغ  ملا و  رابغ  ّمع ،
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زا یـضعب  و  داتفا . نیمز  رب  شنت  زا  همین  کی  تسد و  ود  ره  رـس و  هک  دروآورف  ورب  فّرحم  یغیت  تخاـت  رد  هدـنامن  لـمحت  ار  هّللا  دـبع 
هیامنارگ بکرم  نآ  رب  هدمآ  دورف  دوخ  بکرم  زا  تخادنا و  رود  بسا  زا  هتفرگب  شیاپ  دمآرد و  هدازهاش  دنامب ، نیز  رب  شکاپان  ندـب 

. داتفا نانمشد  لد  رد  يو  زا  یتبیه  لوه و  دنتخادنا و  شیپ  رد  رس  هدش  ناساره  وا  غیت  برض  زا  نایرکشل  دیبلط  زرابم  دش و  راوس  يزات 
نآ رد  يوق  ياهزین  هاگان  دنز ، نانمشد  هاپـس  رب  ار  دوخ  هک  تساوخ  هدش  گنتلد  دیآیمن  وا  نادیم  هب  زرابم  چیه  هک  دید  نوچ  هّللا  دبع 
هب ار  سک  هدزاود  دنکرب و  ياج  زا  ار  ناشیا  فص  داهن و  رکشل  هنمیم  هب  يور  دنادرگب و  رس  درگ  هدوبر  رد  لاحلا  یف  دید  هداتفا  ارحص 

دومرف مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ترضح  شطعلا ! هاّمع ! ای  تفگ : دمآ و  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  کیدزن  هتـشگرب  دنکفیب و  هزین  نعط 
لد يا  هتحارج  رب  تحار  محرم  داد و  دنهاوخ  بآ  ار  وت  تردپ  ّدج و  یلاح  مغرپ » هنیس  يازفاتجهب  يا   » و ّمع ! هدید  یئانـشور  يا  هک 
ریت هب  دندرک و  هلمح  وا  رب  راب  کی  هب  درم  رازه  جنپ  برق  داهن  نادیم  هب  يور  هتشگ  رورـسم  تراشب  نیدب  هّللا  دبع  سپ  داهن  دنهاوخ  وت 

نوریب فرط  کی  هب  هک  تساوخ  هدرک  هلمح  دنامزاب و  راک  زا  ات  دندزیم ، يو  رب  مخز  رجنخ ، نیبوز و  كوان و  نانـس و  هزین و  غیت و  و 
هب یلع  نب  نوع  شردارب  اب  دوخ  داد و  ربکا  یلع  تسدب  ار  ملع  دوب ، ماما  رکشل  رادملع  هک  مالسلا » هیلع   » یلع نب  ساّبع  دنتشاذگن . دور 

بقع زا  ریهز  نب  ناهبن  هاگان  دناریم  هتسهآ  دوب و  هدروخ  رایسب  مخز  هّللا  دبع  دندروآ و  نوریب  رکـشل  نایم  زا  ار  وا  هدمآ  هّللا  دبع  ددم 
هّللا ناوضر   » داهن سدـق  ملاع  رد  مدـق  نداتفا  نادـب  داتفا و  رد  بکرم  زا  بانج  نآ  هچنانچ  دز  يو  فتک  ود  نایم  یبرـض  دـمآرد و  يو 
نب ةزمح  شرـسپ  تخادـنا  رود  ماگ  هد  ار ، ناهبن  رـس  غیت  برـض  کی  هب  تخاترد و  دومن  هدـهاشم  لاح  نآ  تسیرگنزاب و  سابع  هیلع »

رگید غیت  هب  سابع  تخادـنیب و  ار  هزمح  هزین  تسد و  زیت  غیت  هب  هدرک  یتسدـشیپ  یلع  نب  نوع  هک  دـنز  ساّبع  رب  هزین  هک  تساوخ  ناهبن 
لد ار  تیب  لها  تارّدخم  دروآ  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  همیخ  شیپ  هتشادرب  ار  هّللا  دبع  تخاس و  مامت  ار  مامتان  نآ  راک 

ص:400  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. تخورفایمرب زوسهنیس  هلعش  مرگ  هآ  هب  شردام  تخوسیم و  يو  لامج  یناوج و  رب 

یناوج راهبون  لّوا  رد  هک  ینارماک  نشلگ  لاهن  نآ  زا  سوسفا  غیرد  نیمز  ریز  هب  هتفهن  نینچ  یجنگغیرد  نینچ  يورـس ، نتفر  زان  غاـب  زا 
، يد داـب  هب  ریرهمز  سفن  نوچ  یناـهگان  لـجا ، رـصرص  بوبه  زا  هک  یناگدـنز  بآ  همـشچ  نآ  زا  اـغیرد  دـش و  هدرمژپ  لـجا  نازخ  هب 

. تشگ هدرسفا 
داتفا كاشاخ  کشا  لیس  هدید ز  ردداتفا  كانمغ  هثداح  زا  لد  هک  ادرد 

داتفا كاخ  رب  دوب ، هدیسر  هکنآیبدیما  خاش  زا  رمع  غاب  هوابون 

(: ع  ) نسح ماما  نب  مساق  تداهش  رکذ  . 59

هدیشارخ زادگناج . هثداح  نآ  راح  هب  دوب ، زان  ناتسوب  لگ  هک  ار  دوخ  ردارب  هرهچ  مالـسلا » هیلع   » نسح نب  مساق  نوچ  هک : دیوگ  يوار 
رگید ارم  ناهج ! ماما  دّیس و  يا  تفگ  نایرب و  ترـسح  شتآ  زا  یلد  نایرگ و  هدمآ . دوخ  راوگرزب  ّمع  شیپ  هدمآرب  وا  داهن  زا  هآ  دید ،

میوجزاب و ردارب  هنیک  ات  هد  يروتـسد  تسا  هدناشن  تبیـصم  هودنا و  كاخ  رب  متجهب  ریرـس  زا  هنامز  و  تسا ، هدنامن  ابرقا  تقرافم  تقاط 
نیا رد  يراگدای و  ردارب  زا  ارم  وت  ّمع ! ناج  يا  تفگ : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  میوگ  باوج  نانـس  نابز  غیت  هب  ار  لالـض  لهأ  لاؤس 
نماد دـیود و  نوریب  همیخ  زا  زین  مساق  رداـم  مهن  مغرپ  هنیـس  رب  وت  قارف  غاد  مهد و  تزاـجا  هنوگچ  ار  وت  نم  يراـکف ، لد  سینأ  ارحص 

. دیشکرب دایرف  هدیچیپ  تسد  رب  مساق 
ناردارب و  تفاین ، برح  تزاجا  مساق  هّصقلا ، وش  وت  مه  هدـید  مهرم  یئوت ، نوچ  هنیـس  مهرمورم  رظن  زا  نک  فطل  اـج ، هتفرگ  ملدـب  يا 

شردپ هک  دمآ  شدای  هاگان  داهن ، هودنا  يوناز  هب  رـس  هدمآرد  همیخ  هب  مساق  دـندرکیم ، برح  بابـسا  هیهت  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما 
ناوخ رب  نک و  زاب  ار  ذیوعت  نیا  دنک  هبلغ  وت  رب  رامشیب  لالم  رایـسب و  هودنا  هک  یّلحم  رد  هک  هدومرف  دوب و  هتـسب  يو  يوزاب  رب  يذیوعت 
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ایب هدادن ، تسد  یتمالم  ناسنیدب  هداتفین و  لاح  نینچ  ارم  ماهدوب  نم  ات  تفگ : دوخ  اب  مساق  يامن ، لمع  تسا  هتـشون  اجنآ  رد  هچنادـب  و 
درک و زاب  وزاب  زا  ار  ذیوعت  نآ  سپ  منادب ، ار  نآ  نومضم  مناوخب و  ار  ذیوعت  ات 

ص:401  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تّمع مردارب و  نوچ  هک  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  مساق  يا  هک  تسا  هتـشون  دوخ  كرابم  ّطخ  هب  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  هک  دـید  داشگب 

مدق رد  دوخ  رـس  هک  راهنز  هدش  راتفرگ  افویب ، نایفوک  اغد و  نایماش  تسدـب  البرک  يارحـص  رد  هک  ینیب  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما 
يادف ناج  هک  یئازفا  ماربا  حاحلا و  رد  یئامن و  هغلابم  وت  دنرادزاب  فاصم  زا  ار  وت  دنچ  ره  يزاب و  رد  ناور  ار  دوخ  ناج  يزادـنا و  يو 

. تسا تداعس  لابقا و  كاردا  هلیسو  تداهش و  باب  حاتفم  ندرک  نیسح 
يداش زا  دـناوخورف  همانّتیـصو  نیا  هک  مساـق  تسین  تمحر  قیرغ  شنوخ  هب  هقرغ  ناـج  هکكاـخ  رب  ور  تسا  يو  قشع  هتـشک  مادـک 

نادیهش هش  نوچ  داد  ترضح  نآ  تسدب  هدیـسوب  ار  هتـشون  نآ  تسویپ و  ماما  تمدخ  هب  تسجب و  ياج  زا  دوز  دنک ؟ هچ  هک  تسنادن 
وـت و هب  تبـسن  تسا  ردـپ  ّتیـصو  نـیا  ّمـع  ناـج  يا  تـفگ  دـیلان و  هـب  راز  راز  هدیـشکرب  رگج  زا  كاـنزوس  هآ  دـیدب  ار  بوـتکم  نآ 

یتعاس ایب  مرآ  ياج  هب  ار  نآ  هک  مراد  هیعاد  زین  نم  هدومرف و  رگید  ّتیـصو  وت  هرابرد  زین  ارم  ینک و  راک  ّتیـصو  نیدـب  هک  یهاوخیم 
ردام دیبلط و  ار  ساّبع  نوع و  دوخ  ناردارب  دروآرد و  همیخ  هب  هتفرگ  مساق  تسد  سپ  میئامن ، مایق  ّتیـصو  نادب  میئآ و  رد  همیخ  نیدب 

رد دـندروایب و  لاحلا  یف  هک  ار  نسح  مردارب  هبیع  رایب  تفگ  ار  بنیز  دوخ  رهاوخ  و  ناشوپ ، مساـق  رد  ون  ياـههماج  هک  تفگ  ار  مساـق 
ابیز همامع  دـیناشوپ و  مساق  رد  دوخ  یتمیق  هماج  کی  و  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  هعارد  داشگب و  ار  هبیع  رـس  دـندرک  رـضاح  يو  شیپ 

وت هب  هک  تسوت  ردـپ  تناـما  نیا  مساـق  يا  تفگ  هتفرگ  دوب  مساـق  دزماـن  هک  يرتـخد  تسد  و  تسب ، يو  رـس  رب  دوخ  كراـبم  تسدـب 
. دمآ نوریب  همیخ  زا  داد و  مساق  تسدب  شتـسد  تسب و  دـقع  يو  اب  ار  رتخد  سپ  ناتـسب  نونکا  دوب  نم  کیدزن  زورما  ات  هدرک  ّتیـصو 

«1»
هک دـمآ ، زاوآ  دعـس  رمع  رکـشل  زا  هاگان  هک  تخادـنایم  شیپ  رد  رـس  تسیرگنیم و  يو  رد  هتفرگ  سورع  تسد  بناج  کی  زا  مساق 

مساق تسا ؟ هدنام  رگید  زرابم  چیه 
______________________________

زا ع )  ) مساق یسورع  ناتساد  دشاب . ّبحتسم  ول  بسانمان و  لاح  نانچ  رد  یسورع  هب  ّتیـصو  یّتح  درک  دیاب  لمع  ّتیـصو  هب  ینعی  (- 1)
(. یقیقع . ) دشابیم شودخم  فلتخم  داعبا 

ص:402  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تمیزع يراد و  لاـیخ  هچ  مساـق  يا  هک  تفگ  تفرگب و  شنماد  سورع  دـیآ  نوریب  همیخ  زا  هک  تساوـخ  درک و  اـهر  ار  سورع  تسد 

؟ ینکیم اجک 
نانمـشد عفد  رب  تّمه  مراد و  نادـیم  مزع  هدـید ، ود  روـن  يا  تفگ : مساـق  يوریم ؟ اـجک  يراذـگیم  ارميوریم  ارچ  نم ، رب  زک  وـگب 

. مرامگیم
. داتفا تمایق  هب  ام  يداماد  یسورع و  هک  نک  اهر  ار  منماد 

داشمش نیرسن و  رب  درک  نوخیبشدادیب  هار  زا  دیمد  رب  يرابغ 
هوک ات  هوک  یلیس  دیراب ، ورفهودنا  يایرد  زا  يربا  دمآرب 

تسار نیمز  كاخ  اب  درک  ار  اوهتساخرب  دنت  يداب  تشد  يور  ز 
یئانشآ يادص  هن  يادنیئادن  یبیغ  ملاع  زا  دیسر 

تمایق هب  ام  یـسورع  هک  یئاـمرفیم  مساـق  يا  هک  تفگ : سورع  هد  نینچ  ناداـماد  هب  ار  ناـسورعهز  نیمز  يا  ناـمز و  يا  تنـسحا ! هک 
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سانـشب هدیرد  نیتسآ  نیدب  و  نک ، بلط  ّدج  ردـپ و  کیدزن  هب  ارم  تفگ  مسانـشب ؟ ناشن  هچ  هب  میوج و  اجک  ار  وت  تمایق  يادرف  داتفا .
. دمآرب تیب  لها  زا  ویرغ  دیردب و  نیتسآ  رس  درک و  زارف  تسد  سپ 

فاصم هب  مساق  هک  دید ، مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح  نوچ  اّما  تسیداماد  مسر  نیئآ و  هن  نیاتسیدادـیب  ملظ و  هچ  نیا  امـساق !
رـس ود  ره  دز و  كاچ  شنابیرگ  درک و  تسد  تفر  ناوتن  هنوگ  نیدـب  يوریم ؟ ناتـسروگ  هب  دوخ  ياپ  هب  ّمع ، ناج  يا  تفگ  دوریم 

مـساق و  داتـسرف . شنادیم  هب  داد و  يو  تسد  هب  دوخ  غیت  دیناشوپ و  رد  نفک  لکـش  هب  سابل  تشاذگ و  ورف  شیور  بناج  هب  شراتـسد 
. تسا هدومن  داریا  لاونم  نیدب  رخافملا  وبا  تاموظنم  رد  وا  زجر  تایبا  زا  یضعب  همجرت  درک و  زجر  زاغآ  داهن  هکرعم  هب  يور 

درک مهاوخ  هاش  رهب  ادف  ناجدرک  مهاوخ  هاج  رادیرخ  لد 
درک مهاوخ  هار  بیترت  مزعيداماد  سابل  ساسا و  اب 

درک مهاوخ  هابت  یهام  هامهزین و  رس  بکرم و  مسب 
درک مهاوخ  هاوگ  تداهش  هبار  يزات  داب  يدنه و  بآ 

درک  مهاوخ  هادّیس ، او  گنابنیزح  ياههمغن  هب  نیئآ  لبلب 
درک مهاوخ  هانپ  ار  یفطصمتخاس  مهاوخ  لیفک  ار  ایربک  ص:403   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دوبرب نت  زا  رس  رایسب  ات  دومرفیم . بلط  زرابم  دومنیم و  نالوج  درکیم و  دیرط  درک  مهاوخ  هلإ ، میرح  ردموق  تیاکـش  یلع  لوتب و  اب 
دعس رمع  دمآ و  فلاخم  رکشل  بلق  ربارب  رد  مساق  درکیمن ، يو  برح  گنهآ  رگید  زرابم  چیه  دروآرب و  ناج  زا  ار  ناریلد  يرایـسب  و 

دیهـش ار  ع )  ) نیـسح ماما  ناّبحم  نارای و  ناراداوه و  ناردارب و  یـسب  افـص ! زا  رود  راگزور  هریت  و  افویب ! راـک  اـفج  يا  هک  داد  زاوآ  ار 
نیا اب  يرادزاب و  ام  زا  تسد  هک  دشن  تقو  رخآ  دـناهدنام ، لاح  ناشیرپ  عمج  كدـنا  يدروآرب  رامد  يو  يابرقا  ناشیوخ و  زا  يدرک و 

؟ يدرگ نامیشپ  مدان و  ياهدرک  هچ  نآ  زا  يراذگب و  گربیب  یگنشت و  نیا  اب  ار  ام  يرآ و  هفوک  هب  يور  ناّربدم 
رـس زا  هک  دماین  تقو  ار  امـش  هک  داد  باوج  دعـس  رمع  شاب  نامیـشپ  ياهدرک  ام  لد  اب  هچنآ  زو  ! راهنز شکمرب ، غیت  مرح  دیـص  هب  رگد 

. دـیئآرد دایز  رـسپ  تعباتم  دـیزی و  تعیب  هب  دـیئاشگب و  شیوخ  رب  تمالـس  رد  دـیرگن و  رد  دوخ  لاح  تبقاع  هب  دـیرذگرد و  ینامرفان 
نیدب هتخوس . تنایخ  شتآ  هب  ار  تناما  عاتم  ياهتخورف و  یند  يایند  هب  ار  نید  یقـش ، يا  تفگ : درک و  تنعل  يو  يارما  يو و  رب  مساق 

وا اب  يزور  هس  ود  دیآرد  هک  ره  دقع  هب  وا  هک  ياهتسنادن  ياهتشون و  رورغ  تسدب  وا  يراگتساوخ  هلابق  ياهتشگ و  هتفیرف  راّدغ  هزوجع 
. دیاین رتشیب 

يرآ تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  دوخ  بسا  زورما  رمع ، يا  دیآیمن  سک  دقع  رد  هرّدخم  نیا  هکرادـشه  یلو  ناهج  سورع  تسیا ، هلیمج 
باریس ار  بسا  ینکیم  یناملسم  يوعد  دعس  رسپ  يا  وت  رب  ياو  دعس » نب  ای  کلیو  : » تفگ مساق  هتـسشن ، رب  نآ  زا  دعب  ماهداد  بآ  لّوا 

زا بآ  وت  هدیسر و  بل  هب  ناج  یگنشت  زا  ار  تیب  لها  لافطا  تاروع و  يرادیم  هنـشت  ار  تیالو  تماما و  نادیم  ناراوسهـش  يرادیم و 
شیپ رد  یگدنمرـش  زا  شیدنارب و  تمایق  یگنـشت  زا  رخآ  يریذپیمن ؟ یتیب » لها  یف  هّللا  مک  رکذا   » ار رّکذم  دنپ  يریگیمزاب و  ناشیا 

هداد انف  داب  رب  نید  دقن  يرـسکاخ  زا  نوچ  درک و  ناور  مشچ  همـشچ  زا  بآ  يوج  هداتفا و  دعـس  رمع  لد  رد  شتآ  نک  دای  رثوک  یقاس 
باوج چیه  ار  نخس  نیا  دوب ،

ص:404  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مافدّرمز لعف  ساملا  ریشمش  رگا  مزر  زور  رد  هک  تسا  نسح  نب  مساق  دیسانشیم  ار  راوس  نیا  هک  درک  دوخ  هاپس  هب  يور  رمـش  اّما  دادن 

نیچ هقلح  ار  نآ  دـیآرد ، يو  رظن  هب  دـنمک  چـیپ  بات و  رگا  دـنک و  لیم  نآ  يراک  هسوب  هب  هتـشادنپ  زارط  نابوخ  لعل  بل  ار  نآ  دـنیبب 
. دیامن تبغر  نآ  هب  وزاب  تسد و  هب  هتشاگنا ، اطخ  ناخر  هام  فلز 

نایم رد  ار  وا  هک  دـینک  نآ  ریبدـت  دـیورم و  وا  شیپ  ناکیناکی  امـش  ناـهم  ناـهک و  برح  دـسرتنناهج ز  رد  ناـهج  دـشاب  هچ  را  هاـپس 
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زرابم هک  دـید  نوچ  دوب ، ربخیب  لاح  نآ  زا  مساق  دـنرآ و  مساق  هب  يور  هک  دـندرک  نآ  مزع  ناساره  ناسرت و  فلاـخم  رکـشل  دـیریگ ،
دیلانیم و وا  تقرافم  رد  هک  دینش  نیـسح  ماما  رتخد  زا  وا  دیـسر  همیخ  رد  هب  نوچ  داهن  سورع  همیخ  هب  يور  دیآیمن ، نوریب  يو  شیپ 

. دومرفیم ادا  نومضم  نیدب  ياهملک  دوب ، يو  تاقالم  دنموزرآ  رایسب  زین  مساق  دیرابیم  هرهچ  رب  هدید  زا  ترسح  کشا 
دیود و نوریب  همیخ  زا  دینـش و  مساق  زاوآ  سورع  مراد  وزرآ  رادید  تسا ، کیدزن  رمع  عادومراد  وزرآ  رایـسب  هک  اناج  یکدـنا  نورب آ 

. تفگ
: تفگ تفر و  يو  کیدزن  هدمآ  دورف  بکرم  زا  مساق  نیـشنب  اج  هدید  ود  رب  تمهدیم  هک  ایبنیـشنب  ایب  یـسریم  اجک  يدمآ ز  شوخ 
. میاـمنیم یگریچ  یگریخ و  مصخ  هاپـس  هک  تـسین . نتـسویپ  رد  نخـس  لاـجم  نتـسشن و  ياـج  مـغرپ ، لد  سینا  يا  و  ّمـع ! رتـخد  يا 

. میامنیمن تقرافم  وت  زا  رایتخا  هب  هک  اّقح  مناشنورف و  ار  ناشیا  تأرج  شتآ  رادبآ ، غیت  تلوص  هب  هک  مهاوخیم 
تمیزع دومرف و  عادو  ار  وا  مساـق  سپ  دـشاب  ادـج  نت  زا  ناـج  هک  يدوجوم  چـیه  دـهاوخن  رودوـشیم  ترورـض  يرود  ماوـت  رادـید  ز 

. دیسریم داماد  شوه  شوگ  هب  هتکن  نیا  سورع  نابز  زا  دومن و  برح  نادیم  هب  تعجارم 
يوریم هچ  ناماد  هب  هدنکف  لگ  وچ  مکاچيوریم  هچ  نادنخ  لگ  ياهدید ، مزاب ز 

دیبلط زرابم  دـمآ و  نادـیم  هب  هراب  رگید  مساق  نوچ  اّما  يوریم ! هچ  نایرگ  هدـید  راـبیوج  زاتسین  راـبیوج  زج  هب  ورـس  ياـج  يورَس و 
یسب هدز ، بلق  هرسیم و  هنمیم و  رب  ار  دوخ  راب  راهچ  تفرگ و  ندز  هنابز  شرهق  شتآ  هلعش  درکن . تباجا  سکچیه 

ص:405  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
بلط مساق  هک  تبون  نیا  رد  تساوخیم و  زرابم  دمآیم و  هکرعم  هب  دشیم  غراف  نتخات  زا  هک  راب  ره  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  ناریلد 
رازه هد  دیزی  زا  لاس  ره  قرزا ، يا  تفگ : سپ  دناوخب  دوب  ماش  رکـشل  زا  یـضعب  رالاسهپـس  هک  ار  یقـشمد  قرزا  دعـس  رمع  درک  زرابم 

؟ یهدیمن لصیف  ار  ناوج  نیا  راک  يوریمن و  نوریب  ارچ  یناسریم  قارع  ماـش و  ناروـالد  عامـساب  تعاجـش  هنطنط  و  یناتـسیم . راـنید 
یکدوک برح  هب  دشاب  هتفرگ  ربارب  راوس  رازه  اب  ماش  رصم و  تیالو  رد  هک  ار  یـسک  تسا  بیرغ  وت  زا  نخـس  نیا  رمع  يا  تفگ  قرزا 

ّربدم يا  هک  دز  وا  رب  گناب  دعـس  رمع  ندرک . هبراحم  يو  اب  دیآ  گنن  ارم  ینکـش ؟ مه  رد  ارم  سومان  مان و  هک  یهاوخیم  یتسرفیم و 
ترورـض رگا  هک  يادخ ، هب  تسا  ادـخ  ریـش  هداز  دـنزرف  تسا و  یفطـصم  ترـضح  هریبن  تسا و  یبتجم  نسح  رـسپ  نیا  داب  لال  تنابز 
مـشتحم دایز  رـسپ  شیپ  مرتحم و  دـیزی  دزن  ات  رایم ، هناهب  ورب و  یتفگ . نخـس  ام  اـب  هک  يدـمآ  راـع  ار  وا  يدوبن  یگدـنامرد  یگنـشت و 

. يدرگ
، روالد عاجش و  همه  تسا  رسپ  راهچ  ارم  يراد  هغلابم  نوچ  اّما  مورن  نوریب  يو  برح  هب  دنزاس ، هزیر  هزیر  ارم  ياضعا  رگا  تفگ : قرزا 

دورف دوخ  بکرم  زا  دناوخب و  ار  رتهم  رسپ  سپ  دراد . غراف  هشیدنا  نیا  زا  ار  وت  لد  دروایب و  ار  يو  رس  هتفر  نادیم  هب  ات  متـسرفب  ار  یکی 
، يور نیّرز  يدعاس  نیعاص و  يدالوف و  دوخ  هقلح و  گنت  هرز  اب  قرزأ  رـسپ  تسب  يو  نایم  رد  دوخ  ریـشمش  درک و  راوس  ار  وا  هدـمآ 

مـساق رب  دمآرد و  نالوج  هب  مامت  یگتـسارآ  هب  هتفرگ  تسد  رد  عرذ  هدجه  یطخ  هزین  هتـسب و  نایم  رب  خرـس  رز  زا  رمک  داهن . نادـیم  هب 
هزین هتفرزاب  وا  هلمح  شیپ  دز و  بکرم  رب  گناب  هدیـشیدنین  ياهرذ  رادقم  هب  دیدب  یگتـسارآ  هوکـش و  نادـب  ار  وا  هک  مساق  درک . هلمح 

دنکفیب هزین  هتفرگ  مشخ  ار  مساق  تسکشب  شنانس  دمآ و  رپس  رب  مساق  هزین  دروآ و  يور  شیپ  هب  دالوف  زا  يرپس  يو  درک  وا  هنیس  هلاوح 
رپس قرزا  رـسپ  غیت  دروآ  شیپ  رپس  مساق  درک  مساق  هلاوح  هدروآرب  ماـین  زا  غیت  تخادـنیب و  هزین  زین  وا  دـمآرد و  يو  هب  هدیـشکرب  غیت  و 

زا درادـن  رپس  مساق  هک  دـید . ع »  » نیـسح ماما  هاگرکـشل  زا  سنا  دّـمحم  اّما  تشگ  حورجم  مساق  تسد  تشپ  تخاس و  همین  ود  ار  مساق 
تسد تشپ  رب  ار  مساق  هک  دید . دیناسر  يو  هب  نماد  خارف  مکحم  يرپس  تسجرب و  ياج 

ص:406  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مـصخ گنهآ  هتفرگ  تسد  رد  رپس  مساق  دیدرگزاب و  هاگرکـشل  هب  هدش  لولم  تسب و  اجنآ  رب  هدیرد ، هماّمع  زا  يردـق  هدیـسر ، یمخز 
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. درک دوخ 
، زارد يوم  رس  رب  دش و  هنهرب  شرس  هداتفارد  بکرم  تشپ  زا  دمآرد و  رس  هب  شبـسا  دنز . مساق  رب  ات  دروآرب ، غیت  هراب  رگید  قرزا  رـسپ 

نادیم درگ  هدرب ، رود  نیمز  يور  زا  ار  وا  تخیگنارب و  بکرم  هدیچیپ ، تسد  رب  ار  وا  يوم  دیزابب و  تسد  بکرم  تشپ  زا  مساق  تشاد 
یتمیق هیامنارگ و  سب  هک  ار  وا  غیت  سپ  تسکـش  مه  رد  شیاضعا  همه  هکناـنچ  دـیناود . وا  رب  بکرم  هدـنکفیب  تسد  زا  سپ  دـینادرگب 

غامد خاک  زا  ترسح  دود  دش . هتـشک  يراوخ  يراز و  نادب  درک  هاگن  نوچ  قرزأ  دیبلط . زرابم  داتـسیاب و  و  دوبر . رد  زین  تشادرب و  دوب 
. دیرگیم شردپ  هک  دید  نوچ  مّود  رسپ  تسیرگ  هب  راز  راز  دش  دعاصتم  وا 

تشادن ریظن  ماش  تیالو  همه  هک  ار  یناوج  یتشکب  محریب ، يا  تفگ  تفرگ و  ندیدرگ  مساق  درگ  تفر و  نادیم  هب  هتـساوخان  تزاجا 
سپ تفر . نوریب  بناج  رگید  زا  هک  دز  وا  يولهپ  رب  هزین  دـمآرد و  مناـسر و  رد  تردارب  هب  ار  وت  نونکا  مه  هّللا ! ّودـع  اـی  تفگ : مساـق 
دیبلط يروتسد  هدمآ  ردپ  کیدزن  دیشورخب و  هدرک  رـس  رب  كاخ  دیردب و  هماج  دیدب  تروص  نآ  هک  مّوس  ردارب  دیبلط  زرابم  راب  رگید 
مساق ربارب  رد  نانک  نیرفن  دز و  بکرم  رب  گناب  هدرکن  تافتلا  ردپ  راتفگ  هب  يو  دادیمن  تزاجا  تشادیم و  تسود  تیاغب  ار  يو  ردپ 

دش هتشک  زین  شرسپ  رگید  هک  دید  قرزا  دمآ  نوریب  شتشپ  زا  هک  دز  شمکش  رب  ياهزین  دومن  عامتسا  وا  هدوهیب  نخس  نوچ  مساق  دمآ ،
درک هاگن  مراهچ  رسپ  دیآ . نوریب  مساق  برح  هب  هکنآ  تمیزع  هب  تسارآیم  دوخ  رب  حالس  درکیم و  رـس  رب  كاخ  هدمآ  دورف  بسا  زا 

دومنن تافتلا  وا  باوج  هب  مساق  درک . مانشد  زاغآ  هدمآ  مساق  ربارب  رد  دز و  بسا  رب  گناب  هدیسرپن  چیه  ردپ  زا  دید  لاح  نادب  ار  ردپ  و 
. دومرف وا  برح  گنهآ  و 

هب يور  هتشگرب  ّربدم  نآ  درک  ملق  هزین  اب  ار  وا  تسار  تسد  دزب و  تشاد  تسد  رد  هک  یغیت  هدازهاش  هدرک ، مساق  هلاوح  هزین  قرزا  رسپ 
. تفریم يو  زا  نوخ  داهن و  تمیزه 

يو مشچ  رب  نشور ، ناهج  دید  هتـشک  ار  دوخ  رـسپ  راهچ  قرزا ، نوچ  اّما  دادب  ناج  داتفارد و  بسا  زا  دیـسر  دوخ  رکـشل  کیدزن  نوچ 
رب حالس  مشخ ، تیاغ  زا  دیدرگ . کیرات 

ص:407  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا يدوب و  ناـبللا  عیـضر  شتآ  اـب  يور  مرگ  یئاـخ و  نهآ  هب  هک  یبـکرم  ناـنچ  دـیدرگ  راوـس  داژنيزاـت  بکرم  رب  هدرک  تسار  دوـخ 

. يدوب نانعلا  کیرش  داب  اب  یمارخ ، شوخ  یماگزیت و 
نانس هتفرگ  اوه  يور  همه  وا  شوگ  زلاله  هتفرگ  نیمز  يور  همه  وا  لعن  ز 

محریب يا  تفگ : داتسیاب و  لباقم  رد  هدرک ، نادیم  گنهآ  نانع و  داب  یترفن ز  وا ، تعیبط  رد  هنباکر  بات  یتسـس ز  وا  لصافم  رد  هن 
ناـشیا مغ  هچ  هک ، دوـمرف : مساـق  دوـبن  دـننام  لـثم و  ار  ناـشیا  ماـش  قارع و  ماـمت  رد  هک  یتـشک . ارم  رـسپ  راـهچ  فاـصنایب ، لدـگنس 

ربارب رد  نوعلم  قرزا  هک  دید  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نوچ  اّما  دندرک  لوزن  ناشیا  هک  مناسر  لزنم  نادـب  ار  وت  نونکا  مه  يروخیم ،
زا مساق  ترـصن  هداشگ ، اعد  هب  تسد  نیـسح  ماـما  سپ  تشاد ، ماـمت  ترهـش  تزراـبم  هب  ّربدـم  نآ  هچ  دیـسرتب ، يو  رب  دـمآرد  مساـق 

مـساق درک و  هلمح  مساق  رب  هزین  هب  قرزا  دندرکیم . زرابم  ود  نآ  هراظن  کیدزن  رود و  زا  مدرم  و  دومن . تساوخرد  راگدرورپ  ترـضح 
. دش لدب  در و  ناشیا  نایم  رد  نعط  هدزاود  ات  داشگیم  نیا  تسبیم  وا  هچ  ره  دمآرب و  در  ددص  رد  هدومن ، لوبق  ار  وا  هلمح 

سنا دّمحم  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دنامب  هدایپ  مساق  هدمآرد  ياپ  زا  بسا  دز و  مساق  بکرم  مکـش  رب  هزین  هتفر  بضغ  رد  دیلپ  قرزا 
ات دروآ  مساق  کیدزن  هب  ار  نیـسح  ماما  تبینج  سنا  نب  دمحم  ناسر  يو  هب  تبینج  نیا  ار و  نسح  مردارب  هشوگرگج  بایرد  تفگ : ار 
نآ ياهرانک  دوب ، هدـنکفا  یبرغم  ناوتـسگ  رب  هراپ و  هوک  نوچ  دوب  هتـسشن  ینوگلگ  بسا  رب  قرزا  درک ، هلمح  قرزا  رب  دـیدرگ و  راوس 

مساق دمآرد ، مساق  هب  دیشکرب و  غیت  قرزا  تبقاع  دش و  لدب  در و  ناشیا  نایم  رگید  نعط  هس  دشزاب و  مساق  شیپ  هب  هتسارآ  میـس  رزب و 
ياهرنه زا  يراک و  هچ  رد  هک  منیبب  ات  ایب  تفگ  دیـشکرب و  هرعن  هنطنط  ناشورخ  دـعر  نوچ  دروآرب و  ماین  زا  نازوس  قرب  نوچ  یغیت  زین 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يراد هچ  نادرم 
مینک ناریش  گنج  هگمزر  نیردمینک  ناریلد  دربن  ات  ایب 

نم مساق ، يا  تفگ : دیدب ، مساق  تسد  رد  غیت  نآ  تسیرگن و  رد  قرزا  نوچ  تسارک ؟ يدنمزوریف  راک  نیردتسارک  دنلب  ام  زک  مینیبب 
؟ هداتفا هنوگچ  وت  تسدب  الاح  هداد  بآ  رهز  هب  رگید  رانید  رازه  هب  ماهدیرخ و  رانید  رازه  هب  غیت  نیا 

ص:408  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هک دشاب  اور  قرزا  يا  مناسر  رد  تنادـنزرف  هب  مناشچب و  غیت  نیا  زا  یتبرـش  ار  وت  هک  مهاوخیم  تسوت و  رـسپ  راگدای  نیا  تفگ : مساق 

تـشپ زا  نیز  هک  تسا  کیدزن  هدش و  تسـس  يدوز  نیدب  ات  ینکن ، طایتحا  ار  بسا  گنت  يوش  راوس  هک  نیمه  یـشاب  یهاپـس  درم  وت 
رت رایخ  نوچ  هک  دز  شنایم  رب  یتبرض  دمآرد و  يو  گنت  هب  مساق  هک  دنک ، هاگن  ار  بسا  گنت  ات  درک  مخ  تشپ  قرزا  ددرگ . رد  بسا 

هتفرگ ماجل  ار  نیسح  ماما  تبینج  تشگ و  راوس  وا  بسا  رب  هتسج  ورف  بکرم  زا  مساق  لاحلا  یف  دمآرب ، ماش  رکشل  زا  ویرغ  دش . مینودب 
داد و هسوب  ار  دوخ  بانجیلاع  ّمع  باستنا  تداعـس  باکر  هدـش ، هدایپ  بکرم  زا  دیـسر  ماـما  کـیدزن  نوچ  دروآ و  دوخ  هاگرکـشل  هب 
هک دش  کیدزن  دومرف ، مالسلا » هیلع   » ماما مرآرب . رکشل  نیا  زا  رامد  مبای ، بآ  تبرـش  کی  رگا  هک  اّقح  شطعلا ! شطعلا ! هاّمع  ای  تفگ 

همه درازیم و  دیرگیم و  وت  قارف  رد  تردام  هک  ورب  ینک . شومارف  اهملأ  اهمغ و  همه  نیا  ینک و  شون  رثوک  تبرـش  تّدـج  تسد  زا 
يور رب  نامرح  باوبا  تنابات ، راسخر  قوش  تسد  زا  هداهن و  دارمان  نآ  هنیـس  رب  انع  غاد  تنارجه  شتآ  دراذـگیم و  هلان  هآ و  هب  تاقوا 

. هداشگ دنمدرد  نآ 
اجنآ رد  سورع  شردام و  هک  ياهمیخ  هب  ور  مساق  وت  قایتشا  روج ، دزوسیم ز  هتـسویپ  شلدوت  قارف  درد  زا  شناـج  ردـنا  تساـهیبارخ 

شیوخ زیزع  رادـید  ارچ  یئاجک و  رخآ  دـنمدرد ! لد  مارآ  يا  و  دـنمجرا ! دـنزرف  يا  تفگیم : هک  دینـش  رداـم  زاوآ  دـش . ناور  دـندوب 
؟ یئامنیمن

دـص هب  دیرابیم و  هرهچ  رب  کشا  دیلانیم و  زین  سورع  وتیب ؟ میاجک  هک  منادن  هک  یئاجک  وتوتیب  میاپ  رـسیب و  نم  هدـید و  زا  یتفر 
: تفگیم هودنا 

شورخ دینـش  اهادـص  نیا  هک  مساق  هدـنام  سفن  مه  نیریـش  ناج  اب  وا  نرجه  مغهدـنام  سوه  دـص  يو  زا  لد  رد  ار  ام  هاـم و  نآ  تفرب 
لّمحت ربص و  هب  دادیم و  يرادـلد  ار  ناشیا  مساق  دـندیطلغ . مساق  ياـپ  تسد و  رد  دـندیود و  نوریب  همیخ  زا  سورع  رداـم و  دیـشکرب .

حرف و میمش  دزویمن و  رودص  بولق و  ضایر  رب  رورـس  تجهب و  میـسن  هک  تسا  يزور  زورما  نازیزع ! يا  تفگیم : دومنیم و  داشرا 
تبحم رهم و  بابرا  حاورا  ماشم  هب  ترسم 
ص:409  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ار امـش  هکنانچ  تسا و  هتـشگ  توارطیب  مه  نم  ینارماک  نشلگ  هدنامن  تراظن  ترـضخ  ار  امـش  یناگدـنز  نمچ  هک  نینچ  دـسریمن .
يور زا  تقراـفم  نیا  و  تسا ، يرارطـضا  يرورـض و  يرود  نیا  اـّما  هتـسج ، هراـنک  یئابیکـش  توـق  مـه  نـم  زا  تـسین ، یئاـهنت  تقاـط 

. ناناج بناج  هب  هّجوت  ار  لد  ناج و  تسا و  نادیم  هب  يور  ار  لگ  بآ و  تسا . يرایتخایب 
دنامب  تیور  ترسح  لد  رد  رجه و  زا  دنامن  ناجدنامب  تیوک  رد  هراوآ  لد  میتفر و  هب  ام 

يراج وا  تبحص  زا  ناگدنامزاب  نابز  رب  زودنا ، تنحم  نخـس  نیا  ياوحف  زوسرگج و  مالک  نیا  نومـضم  دومن  نتفر  مزع  مساق  نوچ  و 
. دش

دایز نبا  تیار  رب  شمـشچ  هدمآ ، نادیم  هب  مساق  اّما  ادج  رابنوخ  هدـید  زا  وشم  نک ! یمدرممشچ  مدرم ، يا  دـش  رابنوخ  وت  رهب  زا  هدـید 
فورـصم ملع  نآ  يراسنوگن  رب  تمه  و  هدـینادرگ ، فوطعم  بوص  نادـب  نانع  دـندوب  هتـشادب  رتخادـب  دعـس  رمع  رـس  ربز  رب  هک  هداـتف 

ار ملع  دـناسر و  رادـملع  هب  ار  دوـخ  هک  تساوـخیم  تشادیمنرب و  ملع  زا  مشچ  هداـهن ، هاپـس  نآ  بلق  هب  يور  راـب  کـی  هـب  تـشاد و 
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هزین و ریت و  دندمآرد و  يو  درگ  هب  ناراوس  دش ، لوغـشم  ناشیا  برح  هب  هک  نیمه  دـنتفرگ  يو  رب  هار  رـس  ناگدایپ  دـنادرگ . راسنوگن 
رب ناراوس  فص  دـنکفیب و  ار  راوس  هاـجنپ  هداـیپ و  یـس  بیرق  هدروخ  هطوغ  برح  ياـیرد  رد  مساـق  دـندرک . يو  هلاوح  ریـشمش  زرگ و 
زا نانس  رس  هک  دز  مساق  هنیس  رب  هزین  دعس  نب  ثبـش  داتفارد و  ياپ  زا  بسا  دندرک . ناراب  ریت  ار  شبکرم  دیآ  نوریب  هک  تساوخ  هدیرد ،
ای تفگ  تشگرد و  بسا  زا  هتفر  يو  زا  رایسب  نوخ  دوب و  هدروخ  مخز  تفه  تسیب و  برح  نآ  رد  مساق  دمآ و  نوریب  شکرابم  تشپ 

نایم دید  ار  مساق  هدز  مه  رب  ار  راوس  هدایپ و  فص  تخات و  رد  بکرم  هدیـسر  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  شوگ  هب  زاوآ  ینکردا ! هاّمع 
يو نایم  رب  یتبرض  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دربزاب  شکرابم  رس  تساوخیم  هداتـسیا  يو  رـس  ربز  رب  ثبـش  هدش و  قرغ  نوخ  كاخ و 

رب شرـس  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دوب  یقاب  يو  نت  رد  یقمر  زونه  دروآ و  همیخ  رد  هب  هدوبر ، رد  ار  مساق  هاگنآ  دش  مینود  هب  هک  دز 
زاب مشچ  مساق  دنتسیرگیم  هداتسیا  اجنآ  سورع  ردام و  دادیم و  شیور  رب  هسوب  هتفرگ  رانک 

ص:410  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دمآرب تماـما  هاـگراب  زا  شورخ  و  هیلع » هّللا  ناوـضر   » درک میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  هدوـمرف ، یمّـسبت  تـسیرگن و  ناـشیا  رد  هدرک 
باتفآ کشر  بابـش  رهپـس  رب  هک  تراسخر  هام  زا  غیرد  ردام ، مولظم  يا  تفگیم : مساق  ردام  دـندمآرد . هلان  هب  تیب ، لـها  تارّدـخم 
ضیاف تایح  همـشچ  زا  سوسفا  تشگ و  التبم  قارف  قاحم  هب  دزاـس  نشور  روهظ  هّعـشا  هب  ار  ناـهج  هصرع  هکنآ  زا  شیپ  دوب  باـتملاع 

. دش رّدکم  كاله  كاشاخ  هب  دنادرگ ، باریس  ار  قوش  يداو  هب  ناشطعتم  هکنآ  زا  لبق  دوب  لالج  دوج و  تاحشر  عبنم  هک  تتاکربلا 
يدامادون ترـسح  مساق  يا  نیبب ! ار  تّمع  رتخد  و  نک ! زاب  هدـید  مساق  يا  یناوج  زور  هب  تلود  غاب  لگیناهگان  دـش  هدرمژپ  هک  اغیرد 

. دنامب تلد  رد 
رب دیلامیم و  مساق  نوخ  رد  تسد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رتخد  یتفر  یناگدـنز  ز  يرب ، هدروخانیتفر  یناف  ناهج  نیا  زا  ترـسح  اب 

: تفگیم شلاح  نابز  دیشکیم و  يور  رس و 
دننک رای  نوخ  هب  یئور  خرسدنشکب  ناشرای  هک  ینالدیب 
دننک راگن  نینچ  نیا  اپ  رسیلو و  هتشک  يوش  ناسورع  ون 

(: ع  ) یلع نب  رکب  وبا  تداهش  . 60

ارم ردارب  يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  شیپ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  رکب  وبا  مساـق ، تداهـش  زا  دـعب  هک  : » دـیوگ يوار 
هک هب  ارم  دیوریم و  کی  کی  امـش  هآ  هک  دومرف : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  مهاوخزاب  ناشیکدب  نیا  زا  ناشیوخ  هنیک  ات  هد ، يروتـسد 

ترـضح نیا  قیال  هک  ياهفحت  هک  متـسنادن  مرآ و  تمدخ  هب  ياهفحت  مهاوخیم  هک  تسا  یتّدم  ردارب ، يا  تفگ : رکب  وبا  دیراذگیم ؟
. منک نامزالم  مدق  راثن  هفحت  نیا  مهاوخیم  تسین ، ناج  زا  رتقی  هفحت ال  چیه  هک  منیبیم  زورما  تسا  مادک  دشاب 

تسنامیپ ارم  لد  ناج و  ندیشخبتسنامهم  ارم  نم  رای  هک  زورما 
نادـیم هب  رکب  وبا  دومرف و  ینازرا  تزاجا  فرـش  ماما  سپ  تسا  ناشفا  ناج  زور  هک  مناشفا  ناجتسناج  رد  نخـس  تسین  يرطخ  ار  لد 

نالوج درک و  دیرط  هدمآ ،
ص:411  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیا هب  يزار  رخافملا  وبا  ار  نآ  تایبا  زا  یـضعب  همجرت  هک  دـناوخیم  يزجر  دوبریم و  نازرابم  رـس  يوگ  تزرابم ، ناگوچ  هب  دومن و 
: هدروآ هجو 

نیمز هوُدق  هلبق و  نامز ، رتهب  رتهمنید و  نامسآ  رتخا  تسنم ، ردارب  هاش و 
نیتسار ماما  ریم و  یفطصم ، غارچ  مشچافطصا و  غاب  نبلگ  افص ، هضور  هلال 
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نیس ای و  ياشگهرهچ  اه ، اط و  ناشن  هّرطيدتها  رهپس  رهم  ابتجا ، ناک  رهوگ 
نید هریت  نایجراخ  امش ، هدید  ود  شیپمیورکاچ  مداخ و  میو ، ردارب  هن  نم 

نیمک لحز  يرتشم  تمواقم ، کلف  ربنامک  لجا  هقعاص  تمصاخم ، رذگ  رد 
اـعد و هب  ار  وا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  نیتسآ  رد  نفک  غیت و  ناتـسآ ، رب  خر  هدـیدشهگرد و  هب  ماهدـمآ  فک ، هب  لد  ناـج و  هفحت 

. يدرک هدنام  ار  مهو  ياپ  کبس  کیپ  يورزیت  رد  يدرب . قبس  داب  و  ربارب ، يدنت  رد  هک  يزات  بکرم  رب  وا  تخاونیم و  نیرفآ 
و تخارفایم ، تأرج  تسدب  تعاجش  تیار  تخاتیم و  فرط  ره  هب  باتـش  رد  ناوهآ  زا  هدرب  ورگبآ  وچ  یمرن  هب  شتآ  وچ  یمرگ  هب 

«. هیلع هّللا  ناوضر  . » تخابرد تداهش  رازاب  رس  رب  ناج  دقن  هک  یتقو  ات  تخاسیم . یهت  نادرمان  زا  ار  نادیم  هصرع 
هبقع نب  هّللا  دبع  ریت  مخز  هب  دناهتفگ  یلـصوم و  همادـق  هزین  نعط  هب  رخآ  دوب و  هدیـسر  مخز  کی  تسیب و  ار  رکب  وبا  هک  دـیوگ : يوار 

. تسشن دیواج  هناخبرط  هب  تسبرب و  یناف  لزنم  نیزا  تخر  یعخن . ردب  نب  رجز  ای  يونغ 

: یلع نب  رمع  تداهش  . 61

لها بقانم  رد  ررغ  رد  دمآ و  رـس  رب  لاتق  كراعم  نارـس  زا  تزرابم  تّوق  هب  دمآرد و  برح  هب  هدیبلط  يروتـسد  یلع  نب  رمع  وا  زا  دعب 
: تفگیم زاین  نابز  هب  نومضم  نیا  رب  لمتشم  يزجر  و  تفسیم ، تحاصف  ساملا  هب  تیب 

میاهدرک  درف  مدع  دیزی  نم  هب  ار  ناجمیاهدرک  درد  هر  راثن  تیفاع  ام 
زا سپ  میاهدرک  درـس  ناـهج  دروـخبآ  ار ز  لددروـخن  شوـخ  بآ  یـسک  وـچ  نوـگبآ  رحب  نـیز  ص:412   ، یفشاکلا ءادهـشلا ، ۀضور 

« هیلع هّللا  ناوضر  . » تفرگ رارق  راگدرورپ  ياضر  هضور  رد  هتسبرب و  تخر  راّدغ  ملاع  زا  رارشا ، راّجف و  هبلغ  ببس  هب  رایسب  تبراحم 
هب زور  نآ  رد  هک  تسنآ  روهـشم  اّما  تسا . حلـصأ  املع  دزن  لوق  نیا  هدوبن و  رـضاح  برح  نآ  رد  یلع  نب  رمع  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. تسا هتشگ  زیاف  تداهش  تداعس 

یلع نب  نامثع  تداهش  . 62

. یلو یبن و  طبس  تزاجا  هب  یلع  نب  نامثع  وزا  دعب  و 
یگنادرم تکوش  هب  ار  نازرابم  تسد  تسویپ و  رد  هنادرم  یبرح  تخیر  ورف  فک  اـیرد  دـننام  بل  زتخیگنارب  فص  شیپ  ار ز  رواـکت 

. تسا نیا  نآ  همجرت  زا  تیب  هس  هک  دناوخیم  يزجر  و  تسب ، ورف 
نیمی ردارب  شیپ  امش  لتق  هب  هدروخنیمی  رد  نامی  غیت  گنج  هب  نامثع  هدمآ 

نیب فاصنا  هدید  رگم  ار  شلد  تسیننیسح  رب  دشک  غیت  ارچ  ربدم  یماش 
عمـش یحطبا ، دیزی  نارگ  مخز  هب  نارکیب  برح  زا  دعب  نیع  روح  حدق  زا  مدهبمد  مدش ، تسمتسنم  حوبـص  تقو  دیمد  تداهـش  حـبص 

. تشگ یفتخم  تاوف  كاخ  ریز  هب  یناعم ، رهاوز  رهاوج  جـنگ  نآ  و  دـش . یفطنم  لجأ  داب  هب  تماما  تیالو و  نامدود  غارچ  نآ  تاـیح 
«. هیلع هّللا  ناوضر  »

دنامن نیگمغ  لد  رد  ینامداش  شیع و  گربدنامن  نیب  ملاع  مشچ  رد  ینشور  لحک  تفر و 

: یلع نب  نوع  تداهش  . 63

ردارب يا  تفگ : دمآ و  نیـسح  ماما  دزن  ّتیوط . هزیکاپ  ّتین  یفاص  تریـس  ابیز  تروص  شوخ  دوب  یناوج  هک  یلع  نب  نوع  يو  بقع  زا 
راد ینازرا  تّمه  يامرف و  تزاجا  مراد . لیجعت  يداعأ  لاتق  رد  نم  دوریم و  یفّقوت  ریخأت و  نآ  رد  هک  مبلط  زرابم  هک  تسین  هفرص  ارم 
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زا ام  فلاخم  تسا و  رایسب  نمشد  رکشل  ردارب  يا  تفگ : مالسلا » هیلع   » نیسح ماما 
ص:413  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هن هغدغد  کبک  يرایسب  زا  ار  زابهش  تسین و  هشیدنا  هابور  موجه  زا  ار  ریش  هّللا ! لوسر  نب  ای  هک  داد  باوج  نوع  رامشیب  هدایپ  هراوس و 
رامشیب رکشل  زا  هشیدنا  هچراو  هنادرم  برح  نیرد  مشوکب 

رد درک و  هلمح  نمـشد  هاپـس  بلق  رب  هتخیگنارب  بکرم  تفگب و  نیا  مروآ  رات  گنت و  ودـع ، رب  ناهجمروآ  راک  هب  وزاب ، تسد و  لد و 
یلع نب  نوع  دـنتفرگ . ورف  ار  وا  درگ  درگادرگ  راوس  هدایپ و  رازه  ود  اب  راجحألا  نبا  و  دروخ . هطوغ  اناوت  يوزاب  یتشپ  هب  اجیه ، ياـیرد 
هیلع  » نیـسح ماما  دـینادرگ  فطعنم  همیخ  بناـج  هب  ناـنع  دـینامرب و  دوخ  شیپ  زا  ار  رکـشل  دـیناردب و  مه  زا  ار  موق  نآ  یلی  ریـشمش  هب 

: تفگ نوع  ياسایب . ینامز  دنبب و  ار  دوخ  ياهمخز  همیخ و  هب  ورب  ياهدـش  حورجم  هک  منیبیم  هک  دومرف : و  درک ، نیرفآ  وا  رب  مالـسلا »
تکـاله هب  یگنـشت  زا  هک  رادـمزاب ، برح  زا  ارم  هک  راـّبجلا » کـلملا  تاولـص  هیلع   » راـتخم دـمحا  تّدـج  ناور  هـب  راوـگرزب  ردارب  يا 

ار دوخ  هک  مهاوخیم  دوز  نم  دـنکیم و  تراشا  نم  هب  دراد و  تسد  رد  تشهب  تبرـش  زا  رپ  یماج  رثوک ، یقاس  هک  منیبیم  مکیدزن و 
. مناسر سودرف  لالز  بآ  هب  ار  دوخ  هنـشت  رگج  تسا ، تداعـس  ناوراک  رالاس  هلفاق  هک  تداهـش  قیرط  قیفر  ددم  هب  مناهرب . یگنـشت  زا 
دننک و نیز  ات  يامرف  هب  دوب  هدرک  هلاوح  وت  هب  تایح  لاح  رد  ریما  ترضح  هک  ار  مهدا  بسا  هک  دومرف : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  سپ 

دیفس نهاریپ  هدیشوپ و  يدواد  هرز  هدش  راوس  دندروایب و  هدرک  لّمکم  ار  بکرم  نآ  ات  دومرفب  نوع  وش ، راوس  دننکفارب و  یناوتـسگ  رب 
ادص نیا  نامز  نابز  زا  داهن و  نادیم  هب  يور  هتفرگ ، تسدب  یمور  هزین  هدرک و  لیامح  ینامی  غیت  هدـنکفارب و  رد  هرز  يالاب  رب  لوقـصم 

. داتفا هاگبرح  هصرع  هب 
دمآرد و هزرل  هب  داتفا  يور  هب  مشچ  هک  ار  راسی  نب  حلاص  دمآ  نورب  نیز  يالاب  ورـس ز  مادـکدش  ادـیپ  راوس  نیا  زاب  هک  تسا  تفآ  هچ 
هب تسم  ار  وا  مالـسلا » هیلع   » یلع نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد  هک  دوب  نآ  وا  توادع  ببـس  تفریذپ و  دـیدجت  تمـس  وا  هنیرید  هنیک 
هب ار  وا  نوع  یبای  دزم  هناحبس  ّقح  زا  ات  نزب  هنایزات  داتشه  ار  وا  هک  تفگ  ار  نوع  دوخ  رسپ  ترـضح  نآ  دندروآ و  ناشیا  هیلع  همکحم 

داتشه ردپ ، مکح  عرش و  بسح 
ص:414  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هب ماجنا ، حلاط  مان ، حـلاص  دـمآ . نادـیم  هب  نوع  هک  تقو  نیا  رد  ات  هدـنام ، یفخم  یقـش  نآ  هنیـس  رد  بانج  نآ  هنیک  دوب و  هدز  هنایزات 
مشخ وا  زیمآتهافـس  تاملک  زا  نوع  درک . هلمح  نوع  رب  هدوشگ ، مانـشد  شحف و  هب  موش  نابز  هدیـشک و  ماین  زا  غیت  تروص  نآ  ماقتنا 

درک هلمح  نوع  رب  وا  هنیک  هب  دید ، هداتفا  يراوخ  نادب  ار  ردارب  هک  راسی  نب  ردب  شردارب  دینادرگرد  شبـسا  زا  هزین  نعط  کی  هب  هتفرگ ،
. دش رادومن  افق  زا  نانـس  رـس  هک  دز  شنهد  رب  هزین  دادن و  لاجم  ار  وا  نوع  هک  دـیاشگب  شحف  هب  نابز  هک  تساوخ  هدـمآ  شربارب  رد  و 

رادمان راوس  نآ  دندرک و  ناور  وا  رب  برـض  نعط و  دندمآرد و  يو  تسار  پچ و  هب  هرـسیم  زا  راوس  رازه  هنمیم و  زا  راوس  رازه  تبقاع 
يو رب  رایـسب  مخز  ات  دروآیم ، رب  هدایپ  راوس و  زا  رامد  درکیم  هلمح  هک  وس  ره  دـمآرد و  دربن  هب  ناـشیا  اـب  راـقفلا  وذ  بحاـص  دـقن  و 

وت يراداوه  هب  هّللا  لوسر  نب  ای  هّللا »! لوسر  ۀّلم  یلع  هّلل و  اب  هّللا و  مسب  : » تفگ داتفارد و  بکرم  زا  هحلط  نب  دلاخ  هزین  نعط  هب  دندز و 
. میتفر ترخآ  نادیم  هب  وت  يرادافو  رد  میدمآ و  ایند  هکرعم  رد 

«. هیلع هّللا  ناوضر  »
وت رس  تداعس  اناج ، دابوت  رد  رب  تشگ  كاخ  مرس  رگ 

: یلع نب  رفعج  تداهش  . 64

داهن و نادیم  هب  يور  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  تزاجا  هب  هتـشگ  همیـسارس  ناردارب  مغ  زا  يدنتفگ ، یلع  نب  رفعج  هک  رگید  ردارب  هگنآ 
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کی هب  دیشون و  ياهعرج  دندوب  هدیشون  شزیزع  ناردارب  هک  تبرش  نامه  زا  ار  ینامز  كدنا  و  دادب . یگنازرف  تأرج و  یگنادرم و  داد 
«. هیلع هّللا  ناوضر  . » دیسر ناشیدب  قدص  دعقم  رد  ندز  مشچ 

: یلع نب  هّللا  دبع  تداهش  . 65

: تفگیم شلاح  نابز  دمآ و  ناهج  ود  ياوشیپ  شیپ  نایرب  هنیس  نایرگ و  هدید  اب  یلع  نب  هّللا  دبع  وا  زا  سپ 
اهینارماک لصا  وت  لصواهینامداش  مخت  تمغ  يا 

اهبنارگ  ترد  زا  مربیملد  رب  مغ  ياههوک  موریم 
ص:415  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیـسح ماما  راد ؟ ینازرا  تزاجا  فرـش  هتـشگ ، قارف  لیخ  لامیاپ  نارجه  نادـیم  رد  منت  و  هدـش ، قاط  ناردارب  قارف  زا  متقاـط  ردارب  يا 
مخز هب  دنکفا  تاوف  هکلهم  رد  ار  سک  داتفه  دـص و  هکنآ  زا  دـعب  داهن و  فاصم  هب  يور  هّللا  دـبع  داد و  يروتـسد  ار  وا  مالـسلا » هیلع  »

« هیلع هّللا  ناوضر  . » دومن نانج  تاجرد  هب  هّجوت  هداتفارد ، بکرم  زا  یمرضح  بیوث  نب  یناه 
اوأملا ّتنج  رازلگ  هب  درک  لوزنانع  جنر و  هاگماد  نیزا  تفای  تاجن 

(: ع  ) یلع نب  سابع  تداهش  . 66

هدید زا  هودنا  لیس  دومن ، هدهاشم  لاونم  نآ  رب  ناردارب  لاوحا  نوچ  دوب  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رکـشل  رادملع  هک  یلع  نب  سابع  اّما 
. دوشگب هدید  تنحم 

رب دروآ و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  شیپ  هتـشادرب  ملع  سپ  دـندش  ادـج  مه  زا  همه  البرک  تشد  رددـندش  اجک  نازیزع  ناردارب و  ایآ 
تسیرگ هب  ع )  ) نیسح ماما  يامرف ، یتزاجا  امن و  یتیانع  داتفا  تمایق  هب  ام  يرادملع  ردارب ! يا  تفگ  درک و  ياپ  رب  شکرابم  رـس  يالاب 

رسپ يا  تفگ : مالسلا » هیلع   » سابع ددرگ  لّدبم  هقرفت  هب  اهتیعمج  همه  يو  رب  وت  هک  نیمه  يدوب  وت  نم  رکـشل  هناشن  ردارب  يا  تفگ : و 
ناشیوخ داد  هک  مهاوخیم  هتفرگ  گنز  رایغا ، رازآ  رابغ  زا  هنیس  هنیئآ  هدمآ و  گنت  هب  ایند  زا  ملد  داب . وت  يادف  نم  ناج  يادخ ! لوسر 

. منادرگ ناجیب  ار  ماش  نارکنم  هفوک و  ناّربدم  زا  یضعب  ماقتنا  غیت  هب  مناتسب و  ناراکمتس  زا 
میوـگ وـت  اـب  هچنآ  يریگ و  تّجح  موـق  نیا  رب  لّوا  يور و  نادـیم  هب  هک  دـیاب  تسا  نیا  وـت  دارم  نوـچ  هک  دوـمرف : مالـسلا » هیلع   » ماـما

رادـمان و يزرابم  مالـسلا  هیلع  ساّبع  داد  تزاجإ  تفگ و  وا  اب  دـنچ  ياهملک  سپ  ینک  برح  زاغآ  نآ  زا  سپ  دنونـشن  رگا  یئوگزاب و 
. تشارفایمرب ترـصن  تیار  هلتاقم  كراعم  رد  هتـسویپ  تشاد و  ثاریم  راّرک  ردیح  زا  تّوق  تأرج و  دوب . رادقمیلاع  تیاغ  هب  یعاجش 

نادیم هب  يور  یمور  دوخ  یّکم و  رپس  يرـصم و  غیت  اب  هدـش  راوس  يامنقرب ، يادـص ، دـعر  ياخ ، نهآ  ياپزیت  بکرم  رب  لحم  نیا  رد 
. داهن

نار  ریز  هب  یخرچ  رس و  رب  هداهن  یهاميور  شیپ  هب  يربا  تفگ و  رد  هتفرگ  یقرب 
ص:416  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

و تخاس . نّیزم  رّونم و  ناتـسلگ  هصرع  نوچ  نالوج ، دـیرط و  زا  ار  نیمز  نحـص  دـینادرگ و  رات  بش  نوچ  راـبغ  مکارت  زا  ار  اوه  يور 
هیلع هّللا  یلص   » ربمغیپ هدوتس  دنزرف  نم ! رورـس و  دّیـس و  نیا  موق  يا  تفگ  دیـشک و  زاب  بکرم  نانع  دیـسر ، ياج  گنج  نایم  هب  نوچ 

هباحـص و زا  نید  ناگرزب  نیدـنچ  ناکاپ و  نوخ  دـیتشک و  ارم  ناراداوه  نارای و  ناشیوخ و  ناردارب و  هک  دـیوگیم : رـشحملا » موی  یلا 
دیراذگب ارم  دوش و  رتمک  ناشیا  یگنـشت  دنـشونب و  تاروع  لافطا و  هک  دیهد  بآ  نادنچ  ار  ام  نونکا  دیتخیر . كاله  كاخ  رب  نیعبات 

طرش و  مراذگ . امش  هب  زاجح  تیالو  برع و  هریزج  مور و  دنه  دالب  هب  ای  مور  فرط  هب  هتفرگ  رب  هدنام ، هک  لافطا  یقاب  نیا  مزیخرب و  ات 
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ماغیپ نیا  ساّبع  دـنک . دـهاوخ  هچ  ره  وا  ات  میامن ، هلاوح  يادـخ  اب  ار  امـش  لـعف  منکن و  یمـصخ  امـش  رب  تماـیق  يادرف  نم  هک  منکیم 
دندروخیم و ینامیـشپ  یـضعب  دندرک و  زاغآ  مانـشد  یموق  دندش  شوماخ  یعمج  دـمآرب . دایز  رـسپ  هاپـس  زا  هلغلغ  هرک ، ادأ  زوسرگج 

. دنتسیرگیم راز  راز  یهورگ 
همه رگا  هک  يوگب  تردارب  اب  بارت ! وبا  رـسپ  يا  دنتفگ  دندمآ و  شیپ  هس  ره  راجحألا  نب  رجح  یعبر و  ثبـش  نشوجلا و  يذ  رمـش  اّما 
رـسپ داقنم  عیطم و  دینک و  تعیب  دیزی  هب  هک  یتقو  رگم  میهدن  امـش  هب  نآ  زا  هرطق  کی  دـشاب  ام  فّرـصت  رد  دریگورف و  بآ  نیمز  يور 

رس مالسلا » هیلع   » ماما دیناسر  ضرع  هورذ  هب  دوب  هدونش  هچنآ  هدمآ  نیـسح  ماما  دزن  تشگزاب و  هدرک  نیرفن  ناشیرپ  ساّبع  دیوش ، دایز 
يراز شورخ و  ساّبع  دیـسر . نامـسآ  طیحم  هب  شطعلا  يادص  ناغف و  همیخ  زا  هاگان  هک  دینادرگب ، هدید  رد  بآ  هدـنکفا  شیپ  كرابم 

يو رب  یبآ  ات  موریم  تفگ : و  داهن . تارف  بآ  هب  يور  دوبر و  رد  هزین  هتفرگ  رب  هرهطم  ود  یکشم و  تشگ و  تقاطیب  هدینش  تیب  لها 
. مهرزاب ندینش ، ناگنشت  ناغفا  ندید و  هنشت  ندوب و  هنشت  زا  مدرگ و  هقرغ  نوخ  يایرد  رد  ای  مرآزاب . راک 

ندروآ يرهگ  ای  ندش  هقرغ  ایندروخ  مهاوخ  هطوغ  طیحم  رحب  رد 
ود دندوب . لّکوم  تارف  بآ  رب  درم  رازه  راهچ  هک  دیوگ : يوار  ندرگ  ای  منک  خرـس  نادـب  يور  ایندرک  مهاوخ  تسا ، هرطاخم  راک  نیا 

رد هک  دومرف  ساّبع  میناملسم  ام  دنتفگ  رفاک ؟ ای  دیناملسم  امش  موق  يا  تفگ : سابع  دنتفرگ  يو  رب  هار  رس  سک  رازه 
ص:417  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یفطـصم و نادـنزرف  امـش  دـنروخیم و  بآ  نیا  زا  هـمه  هدـنرپ  هدـنرچ و  ماد و  دد و  كوـخ و  گـس و  هـک  دـشاب  اور  اـجک  یناملـسم 
تمادن تلاجخ و  زا  دیئامن و  هشیدنا  تمایق  یگنشت  زا  دینکیم  عنم  بآ  نیا  زا  دیزاسیم و  مورحم  ار  س )  ) ارهز همطاف  ناگـشوگرگج 

. دیرادن ربخ  البرک  يارحص  ناگنشت  لاح  زا  دینارذگیم و  بآ  بل  رب  تاقوا  امش  الاح  دیرآ  دای  زور  نآ 
دصناپ دندینش . ار  تاملک  نیا  تارف  نانابهگن  نوچ  یتارف ؟ رانک  رب  هک  یناد  هچ  هنشت  زوس  وت  ؟ توافت هچ  ام  لاح  دشابن ز  درد  هک  ار  وت 

داتشه درک و  هلمح  ناشیا  رب  هدهن  بسا  شوگ  رب  هزین  هدیشک و  رد  يور  ساّبع  رپس  دندرک  ناراب  ریت  ار  ساّبع  هدمآ ، شیپ  هدایپ  راوس و 
ناراوس لحم  نیا  رد  هدـنکفا  بآ  رد  ار  دوخ  بسا  ناراوس  ندیـسر  ات  تخاس و  قّرفتم  هدـینادرگ ، رب  ار  یقاب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  سک 

زا یـضعب  همجرت  درک و  هلمح  ناشیا  رب  ناناوخزجر  دـمآ و  نوریب  بآ  زا  هدز  بکرم  رب  گناب  ساّبع  دـندرک . برح  گنهآ  هدیـسر  رد 
. تسا نیا  وا  زجر 

يزاجح ورسخ  هشیب  زايزاغ  ریش  تسا  یلع  ساّبع 
يزات داب  ینمی و  بآتسد  رد  نار و  ریز  هب  هدروآ 

يزارف رس  يادخ  کیدزنمبایب  رگم  مزابیم  رس 
يزاب راک  تسین  هک  تسا  يراکندیشک  هپس  یبن  لآ  رب 

دنار و رد  بسا  هراب  رگید  وا  دندیمر و  رد  وا  ریـشمش  میب  هزین و  فوخ  زا  نامدرم  يزارد  نیدب  نخـس  هدوهیبدوبن  هکنآ  زا  دیوشم  لفاغ 
هک يوس  ره  هب  درک و  هلمح  هدـنار  نوریب  بآ  زا  دیـشکرب و  غیت  دـنکفا و  بآ  رد  هزین  سابع  دـندروآ  هلمح  يو  رب  راوس  رازه  رگید  راب 
زا دروخ ، بآ  زا  هک  تساوخ  هدرک  بآرپ  کشم  دمآ و  دورف  سپ  دتـسب  ناشیا  زا  بآ  بل  هک  یتقو  ات  يدـندیمرب ، مدرم  يدروآ  يور 

دیـشک تسار  شود  هب  کشم  دش و  راوس  هدیـشچان  بآ  درک و  دای  ع )  ) تیب لها  ناکدوک  نانز و  و  ع »  » نیـسح ماما  ترـضح  یگنـشت 
هب وا  دـیناسر و  ساـّبع  هب  ار  دوخ  ربـخیب  قرزا  نب  لـفون  هاـگان  تسویپ . رد  برح  ناـشیا  اـب  وا  دـنتفرگ و  يو  رب  هار  رـس  هداـیپ  راوس و 

سابع دش و  ادج  ندب  زا  شتسار  تسد  درک  سابع  هلاوح  ياهبرح  ّربدم  نآ  دوب . لوغشم  يرگید 
ص:418  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تسا نیا  شتیب  کی  هک  دناوخیم  يزجر  اجنیا 
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: تسا نیا  وا  زجر  همجرت  ینید و  نع  ارباص  ّنیمحألینیمی  متعطق  ول  هّللا  و 
تساکن يزیچ  میدرم  نید و ز  زتسار  تسد  نم  نمشد ز  تساک  رگا 

تساطخ نم ، نتشگرب  بآیب  هکچیه  گرم  زا  مشیدنن  غیت و  منز 
زین شپچ  تسد  دیشک  پچ  شود  رب  ار  کشم  یگنادرم  يور  زا  ساّبع  سپ  تساور  ندرک  بآ  رس  ردنا  رسنونک  هنرگو  مبای  بآ  رگا 

. دنتخادنیب
اهبآ دـش . خاروس  دـمآ و  کشم  رب  يریت  هاگان  درکیم ، رود  دوخ  يولهپ  زا  ار  نمـشد  باکر  هب  دیـشک و  شود  رب  نادـند  هب  ار  کشم 

ياهتبرش هک  درکیم  ادن  یبیغ  يدانم  و  دسریمن ؟ ناگنـشت  ام  قلح  هب  یبآ  هک  تسا  تمکح  هچ  ایآ  تفگیم  ساّبع  لاح  نابز  تخیرب 
. دناهتفگ هک  دینک  رت  بآ  نیدب  بل  هک  دشاب  فیح  دناهدرک . هدامآ  امش  يارب  تشهب 

روهط بارش  زا  تساّیهم  وت  تبرش  هکتّمه  بل  نکم  رت  ناهج ، روش  بآ  هب 
: تفگ داتفارد و  بسا  زا  بکنم  مخز  ود  نآ  زا  ساّبع  سپ  روصق  دناهدیشکرب  وت  ترشع  ياربرگد  ياج  هک  هنم ، لد  انف ، قیـضم  نیا  رب 

یهآ دوریم . ردپ  ّدج و  کیدزن  هب  هک  تسناد  دیسر ، نیسح  ماما  شوگ  هب  وا  زاوآ  بایرد . ار  تردارب  ردارب ، يا  كاخا ! كردأ  اخا  ای 
. دمآرد هزرل  هب  توطس  تبیه و  زا  البرک  نیمز  هک  دمآرب  مولظم  ماما  نآ  زا 

دز كاخ  رب  يرورس  هالک  مجنأ  ورسخدز  كاچ  ناج  هماج  تبیصم  نیز  نودرگ  ریپ 
دعب ع »  » نیسح ماما  هک  تسا ، روکذم  خیراوت  رتشیب  رد  دز  كالفا  هّبق  رب  رگم  شتآ  نیا  قربهایـس  دش  هم  هرهچ  دش  ات  ود  نودرگ  تماق 

. نم هراچ  دش  كدنا  و  یتلیح » ّتلق  و   » تسکش هب  نم  تشپ  نامز  نیا  يرهظ » رسکنا  نآلا   » هک دومرف  ساّبع  تداهش  زا 
نوچ دوب . هداتـسیا  نیـسح  ماما  شیپ  رد  سنا  دمحم  هک  دیوگ : يوار  متـشگ  هراوآ  یلدشوخ  يوک  زمتـشگ  هراچیب  نم  هام و  نآ  تفرب 

نوچ دوب . هداتفا  ساّبع  هک  داهن  عضوم  نادب  يور  هدایپ  دومن ، هدهاشم  مولظم  ماما  هیرگ  دونش و  سابع  زاوآ 
ص:419  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نویـش تخادنا و  وا  يور  رب  ار  دوخ  هداهن  اقب  ناتـسلگ  هب  يور  انف  نادنز  زا  هداد و  ناج  نوخ  كاخ و  نایم  رد  دید  ار  وا  دیـسر  اجنادـب 
اههزین رـس  هب  ار  وا  ياـضعا  تشوگ  هّرذ  هّرذ  دـندومن و  هلمح  ورب  راـب  کـی  هب  دـندوب  رـضاح  اـجنآ  هک  هداـیپ  راوس و  یعمج  تفرگ  رد 

«. دش قحلم  رگد  نادیهش  هب  مه  وا   » دندوبر

(: مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  تداهش  رکذ  . 67

تهج هب  تشاد و  مان  هّللا  دبع  وا  دنیوگ  و  رغصا ، یلع  نیدباعلا و  نیز  یلع  ربکا و  یلع  وا  رسپ  هس  دنام و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  سپ 
دوخ رب  حالـس  هدنامن  یـسک  ناشیوخ  ناردارب و  نارای و  زا  هک  دید  نیـسح  ماما  نوچ  اّما  دـش ، رّرقم  هّللا  دـبع  ابا  نیـسح  ماما  تینک  نآ 
ردپ يا  تفگ  داتفا و  وا  ياپ  تسد و  رد  دمآ و  دورف  دراد  نادـیم  دـصق  هک  دـید  ار  ردـپ  نوچ  ربکا  یلع  دور  نادـیم  هب  هک  درک  تسار 

ار دوخ  برح  نادـنچ  يراذـگب  ناملاظ  نایم  رد  ارم  هک  رادـم  اور  مشاـب . ناـهج  رد  وتیب  تعاـس  کـی  زور و  کـی  نم  هک  داـبم  زگره 
نارهاوخ و و  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  مزادرپب . نانود  نیا  هّصغ  زا  ار  دوخ  نوخرپ  لد  و  مزابب . تمدق  رد  ناج  نم  هک  نادرگ ، فوقوم 

زین ع »  » نیـسح ماما  دـنداد ، هغلابم  داد  هبراحم ، ندرک  عنم  رد  دـنداتفا و  ربکا  یلع  ياـپ  تسد و  رد  هدـیود ، نوریب  اـههمیخ  زا  شنارتخد 
. داشگیم مشچ  همـشچ  زا  کشا  تارطق  دادیم و  ردـپ  هب  میظع  ياهدـنگوس  دومنیم و  عّرـضت  يراز و  ربکا  یلع  دومرفیمن و  تزاجا 

تسار يو  رب  نشوج  هرز و  و  دیناشوپ . يو  رد  حالـس  دوخ  كرابم  تسد  هب  وا  يراز  هلان و  يرایـسب  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  سپ 
. دـینادرگ راوس  شباقع  بسا  رب  داهن و  شکرابم  قرف  رب  يدالوف  رفغم  تسب و  وا  ناـیم  رب  دوب  ریما  ترـضح  نآ  زا  هک  میدا  رمک  و  درک .

يو زا  تسد  هک  دومرف : ع »  » نیـسح ماما  دـنتخیریم  هدـید  زا  نوخ  بآ ، ياـج  هب  دـنتخیوآ و  شناـنع  باـکر و  رد  شنارهاوخ  رداـم و 
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. دراد ترخآ  رفس  تمیزع  هک  دیرادب 
ياج فاصم  هب  يور  هدرک  عادو  ار  ناشیا  ربکا  یلع  سپ  دـنکیم  گنت  اـم  لد  رب  رهـش  ارحـصدنکیم و  گـنهآ  رفـس  بناـج  هب  هم  نآ 

لوسر هب  يو  زا  رتهیبـش  قلخ  قلخ و  يور  زا  باـن و  کـشم  نوچ  يوسیگ  باـتفآ و  نوچ  يور  اـب  هلاسهدـجه ، دوب  یناوـج  وا  و  دروآ .
نآ تحاس  دیسر  نادیم  هب  نوچ  دوبن ، سک  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » يادخ

ص:420  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
برح هب  ار  ام  وت  هک  تسیک  نآ  هک  دندیسرپ  يو  زا  هدنام  ّریحتم  يو  لامج  رد  دعس  رمع  رکـشل  دش . رّونم  يو  راسخر  عاعـش  زا  هکرعم 

؟ ياهدروآ يو 
تسا نیز  هناخ  رد  هتخادنارب  هناخ  دصتسا  نید  لد و  يالب  هک  هراوس  تسیک  نیا 

بـسا رب  ار  وا  تسیرگن و  رد  دعـس  رمع  نوچ  تسا  نیمز  يور  رب  وچ  هدـنمارخ  تسیورـستسدنمس  تشپ  رب  وـچ  هدنـشخرد  تسیهاـم 
یتیاور رد  و  دنامیم . هیلع » هّللا  یلص   » تلاسر ترضح  هب  لیامش  لکش و  رد  هک  تسا  نیسح  گرزب  رـسپ  نیا  تفگ : دید ، راوس  باقع 

رظن ربکا  یلع  يور  رد  و  يدـندمایب ، يدـش  بلاغ  هنیدـم  لها  رب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » ملاع دّیـس  ياـقل  قوش  هاـگره  هک  تسا  هدـمآ 
نیا يدندونش . هدازهاش  راثن  رگش  نخـس  يدرک  هبلغ  ناشیا  رب  مالـسلا » ةالـصلا و  هیلع   » مانأ دّیـس  مالک  عامتـسا  قوش  نوچ  و  يدندرک ،

: تفگیم هدروآرد  نالوج  هب  نادیم  هصرع  رد  ار  بسا  ناوغرا ، لگ  زا  رتهتخورفا  یتعلط  و  ناور ، ورس  نوچ  یتماق  اب  ناوج 
بسن فرش  بسح و  ّزع  زا  هدناوخیم ، هدازهاش  هک  تسا  يزجر  زا  تیب  نیا  یبّنلاب و  یلوأ  هّللا  تیب  نحنیلع و  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  انا 

يور رب  نیگـشم  يوسیگ  هقلح  دـمآ ، رد  ناـنک  هولج  تزراـبم  هکرعم  هب  ربکا  یلع  هک  هدروآ : یمزراوخ  دـّیؤملا  وبا  هدادیم ، ربخ  دوخ 
نابز و  هتخادـنایم ، سپ  زا  ود  شیپ و  زا  ود  هتـشاد ، رّطعم  لسلـسم  ربنعم  دّـعجم  هتفاب  هتفات  يوسیگ  راهچ  هدازهاش  نآ  هدـنکفا و  نیگنر 

. هتخادرپیم همغن  تایبا  نیدب  راوسهش  نآ  فصو  رد  راگزور 
داب وت  ماگل  رد  خرچ  نسوتداب  وت  مالغ  يرتشم  اورسخ 

نآ زا  یضعب  همجرت  هک  هدناوخیم ، تیب  لها  دوخ و  بقانم  رد  يزجر  هدازهاش  داب و  وت  مار  راگزور  قلبأتست  رّخسم  کلف  کنخ  زبس 
. تسا لاونم  نیا  رب  یمزراوخ ، هّمئألا  رون  لتقم  رد 

تسنم مالغ  نیرتمک  کلف  تخت  زارفرهم  ورسخ  هک  یلع  نیسح  نب  یلع  منم 
تسنم مان  هب  يدمرس  فرش  هبطخ  هکتفگیم  وا  ردق  هک  مایهش  داژن  زا  نم 

هب یـسک  دـیبلط  زرابم  ربکا  یلع  دـنچ  ره  هک  دـیوگ : يوار  تسنم  مار  رهپـس  دـنت ، نسوت  هک  ارچتفات  مهاوخن  رب  مصخ  هکرعم  ناـنع ز 
دوخ هدازهاش  دماین . وا  تزرابم 

ص:421  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب يو  برح  زا  هوبنا  هورگ  نآ  هک  درک  هلتاقم  نادنچ  دـنکفا و  هاپـس  نآ  حانج  بلق و  هرـسیم و  هنمیم و  رد  روش  هدز  مصخ  رکـشل  رب  ار 

دنادرگیم كاله  دشکیم و  ارم  شطعلا  ینحبذ  راوگرزب  ردـپ  يا  هاتبأ ! ای  تفگ  دـمآ و  ردـپ  شیپ  هدومن  تعجارم  سپ  دـندمآ ، هوتس 
بآ زا  یتبرـش  هب  ایآ  لیبس »؟ نم  ءام  ۀبرـش  یلإ  لهف   » حالـس نهآ  ارم  دنکفایم  جنر  رد  دزاسیم و  نارگ  دـیدحلا و  ینلقثأ  و  یگنـشت ،
موق نیا  زا  راـمد  يدیـسر ، نم  قلح  هب  بآ  ياهرطق  رگا  هک  اّـقح  درک ؟ ناوت  هراـچ  نآ  زا  يرادـقم  لوصح  يارب  و  درب ؟ ناوـت  هار  چـیه 
یلص  » لوسر ترضح  يرتشگنا  درک و  كاپ  يو  ناهد  بل و  زا  كاخ  دیبلط و  شیپ  ار  وا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  يدروآرب ؟ راکبان 
دوخ لاح  تروص  رد  يزجر  داهن و  نادیم  هب  يور  هراب  رگید  تفای . نیکست  يو  یگنـشت  دیکمب و  ات  داهن  يو  ناهد  رد  هلآ » هیلع و  هّللا 

. هک هدروآ  نآ  همجرت  رد  رخافملا  وبا  هک  درک  ادأ 
دهاوخیم بارش  سلجم ، ریمدهاوخیم  بآ  رثوک  یقاس 
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دهاوخیم بالک  زا  بآ  هاررطخ  قیرط  رد  ریش  هّچب 
دهاوخیم بابک  ارهز  لدیکمنیب  طرف  وک ز  نآ  تسیک 

دهاوخیم باضخ  نوخ  زک  تسیکنیسح  دیفس  هیس ، ناوسیگ 
تفگ ار ، ثبش  نب  قراط  دعـس ، رمع  دیبلط . زرابم  هدازهاش  هک  تبون  نیا  رد  دهاوخیم  باتـش  خزود  يوسام  رکنم  تشهب و  رد  نانمؤم 

ص)  ) لوسر دنزرف  مسرتیم  هک  تفگ : قراط  مناتسب . وت  يارب  دایز  رسپ  زا  لصوم  هّقر و  تموکح  نم  ات  زاسب ، ار  نیسح  رسپ  راک  ورب و 
قراـط ناتـسب . ورگب  نم ، يرتـشگنا  کـنیا  مدرگنرب و  لوق  نیا  زا  هک  دروخ  دـنگوس  دعـس  رمع  ینکن . اـفو  هدـعو  نیا  هب  وت  مشکب و  ار 
نادـیم هب  ماـمت  حالـس  هب  دروآ  ربـکا  یلع  برح  هب  يور  لـصوم  هّقر و  تموکح  يوزرآ  هب  درک و  تشگنا  رد  ار  دعـس  رمع  يرتـشگنا 
نوریب شتشپ  زا  نانس  بجو  ود  رادقم  هک  دز  يو  هنیـس  رب  هزین  دمآرد و  هدرک  در  ار  وا  هزین  ربکا  یلع  درک و  ربکا  یلع  هلاوح  هزین  هدمآ 

نب رمع  وا  رـسپ  دـش . هتـسکش  بکرم  مس  هب  وا  ياضعا  همه  ات  دـنار  وا  رب  ار  باقع  بکرم  ربکا  یلع  دـیدرگرد . بسا  زا  قراـط  دـمآ و 
تخوسب و ردارب  ردپ و  مغ  زا  قراط  نب  ۀحلط  شرگید  رسپ  دیسر  لتق  هب  دمآ  نوریب  قراط 

ص:422  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
شبکرم زا  ات  دیـشک  دوخ  فرط  هب  هتفرگ  شنابیرگ  يور  لاحلا  یف  دـیناسر و  ربکا  یلع  هب  ار  دوخ  شتآ  هلعـش  نوچ  هتخیگنارب  بکرم 

دز نیمز  رب  هدوبر  رد  شنیز  زا  و  تسکـش ، مهرد  درخ و  هک  دـیچیپ  رب  نانچ  تفرگب و  وا  ندرگ  درک و  زارف  تسد  ربکا  یلع  دـنکفارد .
. دندرگ قّرفتم  هدازهاش  تکوش  روز و  تبیه و  لوه و  زا  مدرم  هک  دوب  کیدزن  دمآرب  رکشل  زا  ویرغ  هک 

هب وا  رب  مرگ  امرگ  هدمآ  يو  ربارب  رد  عارصم  نک ، عفد  ار  یمشاه  ناوج  نیا  ورب و  هک  تفگ : ار  بلاغ  نب  عارصم  دیسرت و  هب  دعـس  رمع 
عارصم هب  دندیسرتب و  وا  هرعن  لوه  زا  هاپـس  همه  هچنانچ  دز  ياهرعن  تشاد  ثاریم  دوخ  ردپ  دج و  زا  تعاجـش  ربکا  یلع  درک  هلمح  هزین 
تاولـص ادـخ  لوسر  رب  درک و  داـی  ار  ادـخ  ربـکا  یلع  هک  دـنار  وا  رب  ریـشمش  هک  تساوخ  عارـصم  درک و  ملق  ار  وا  هزین  غیت  هب  هدـمآرد 
مکحم دعس ، نبا  دندمآ و  شورخ  رد  هاپس  داتفارد و  بکرم  زا  هرابود  دش و  مینودب  نیز  يور  هب  ات  هچنانچ  دز . شرس  رب  یغیت  داتسرف و 

دندرک و هلمح  ربکا  یلع  رب  هار ، درگ  زا  ناشیا  داتسرف و  ربکا  یلع  برح  هب  هداد  راوس  رازه  ار  یکی  ره  دیبلط و  لفون  نبا  اب  ار  لیفط  نب 
ریـش دننام  دیناودب و  رکـشل  بلق  هب  ات  هتفرگرب ، ار  راوس  رازه  ود  نآ  هلمح  کی  هب  درک و  هلمح  ناشیا  رب  هدرک  در  ار  هلمح  نآ  هدازهاش 

نیسح ماما  تشادرب . شطعلا  دایرف  دمآ و  ردپ  شیپ  هتشگزاب  سپ  داتفا  نایرکشل  رد  روش  ات  تشکیم  دزیم و  دتفا ، همر  رد  هک  هنـسرگ 
هب دیدرگزاب و  هتـشگ  داشلد  هدژم  نیدب  ربکا  یلع  دـش  یهاوخ  باریـس  رثوک  ضوح  زا  مدهبمد  هک  روخم ، مغ  ردـپ  ناج  يا  دومرف : «ع »

ذقنم غیت  برض  هب  دنیوگ  و  ریمن ، نبا  هزین  نعط  هب  رخآ  دش  عقو  يو  رب  رایسب  مخز  هدرک  هلمح  ورب  راسی  نیمی و  زا  رارشا  رکـشل  رب  کی 
. ریگتسد بایرد و  ار  هداتفارد  ياپ  زا  نیا  ردپ  يا  هک  دز ، هرعن  داتفارد و  بکرم  زا  يدبع  هّرم  نب 

ارم راوس  نینزان  ناسرب  فرط  نیدبتخب  يا  ناه  هداتف  مکاخ  وچ  راذگهر  هب 
نایم زا  ار  وا  تخات و  رد  هدیـسر  نیـسح  ماما  شوگ  هب  وا  زاوآ  ارم  راـسگمغ  راـی  نم  دـیرب ز  ربخادـخ  يارب  ناـج  راـب  نیا  مغ  مربیمن ز 

! دنمدرد لد  مارآ  يا  و  دنمجرا ! دنزرف  يا  تفگ : تفرگ و  رانک  رد  شرـس  هدمآ  دورف  بکرم  زا  دروآ و  همیخ  رد  هب  هدوبر ، رد  نادـیم 
رانک رد  ار  دوخ  رس  درک و  زاب  هدید  ربکا  یلع  وگب . ینخس  ردپ  ردام و  اب 

ص:423  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تـسد رد  تبرـش  ياهماج  ناروح ، تسا و  هداشگ  نامـسآ  ياهرد  منیبیم  هاتبأ ! ای  تفگ : دینـش . نارهاوخ  رداـم و  شورخ  دـید و  ردـپ 

نارهاوخ و و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  مرح  زا  شورخ  درپس . زاب  حور  تعیدو  تفگ و  هب  هملک  نیا  ایب  هک  دـننکیم  تراشا  ارم  هداـهن 
يدیـسر و دوخ  دـج  کـیدزن  هب  دـیدب و  ناـهج  نآ  رد  ار  دوـخ  لزنم  دـنزرف  يا  تفگیم : تسیرگیم و  زین  ماـما  دـمآرب و  شنارتـخد 
«1  » ُباْوبَْألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  هار  دوخ  و  یتشاذگب ، ادعا  نایم  رد  ار  ام  و  يدیـشوپ ، تشهب  ياهتعلخ  يدیـشون و  نیـشون  ياهتبرش 
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. یتشادرب
؟ یتفر ارچ  ردپ  رانک  زو  ؟ یتفر اجک  ردپ  زیزع  يا 

یتفر انف  هناشاک  يوستایح  ناتسوب  هدروخنرب ز 
یتفر اقب  هدرپ  ارس  هبیتسر  انف  هبلک  نیزک  هب 

یتفر یفطصم  کیدزن  هب  هکمنادیم  تست  ّدج  یفطصم 
هب وا  یناوج  راهب  توارط  هک  ینامداش  نمچ  لاهن  نآ  زا  غیرد  تفگیم ، ونابرهش  یتفر  یضترم  ارهز و  يوسيدوب  یـضترم  ارهز و  عرف 

تکوش زا  هچنغ  نوچ  هتفاین ، قوذ  ینـشاچ  تایح  توالح  زا  زونه  هک  ابیز  لامج  نآ  زا  سوسفا  و  دـش . هدرمژپ  لجا  نازخ  داب  تمدـص 
. دش هدرپ  رد  تاوف  انف و  راخ 

هلمح رکـشل  مامت  رب  ربکا  یلع  هک  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  رد  داتفا و  قاحم  رد  دوز  نینچ  هکداتفا  قاّفتا  هچ  ار  ون  هام 
لاوحا صّحفت  ات  دمآرد  يو  بقع  زا  ماما  ترـضح  دش . بئاغ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رظن  زا  هدازهاش  دـنتفرگ  نایم  رد  ار  وا  درک و 

نادب بکرم  نیـسح  ماما  بایرد  ارم  ردپ  يا  ینکردا » هاتبأ  ای   » هک دمآرب  ربکا  ّیلع  زاوآ  هاگان  یلع  ای  یلع  ای  هک  دزیم  ادص  دنک و  يو 
دیدن ار  وا  تفر  زاوآ  بقع  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هاتبأ » ای  ینکردا   » هک دـمآرب  هرعن  رگید  فرط  زا  یلع  ای  تفگ : دـنار و  بناج 

زا هدازهاش  هک  هدـش  کـیدزن  نادـب  دوب و  هدز  وا  قرف  رب  یمخز  ناـمعن  نب  ذـقنم  هک  دوب  نآ  ببـس  دـماین و  زاوآ  یلع ، اـی  هک  داد  زاوآ 
ار دوخ  دتفارد  بکرم 

______________________________

هیآ 50. ص »  » هروس (- 1)
ص:424  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دوب و نیسح  ماما  هاگرکشل  بناج  هن  هک  درب ، نوریب  یبناج  هب  ار  وا  بسا  تشاذگ  ودب  ار  نانع  هتفرگ  ار  بسا  لای  هتـشاد  هاگن  يدرم  هب 
دینـشن باوج  دز و  هرعن  ع »  » نیـسح ماما  نوچ  اّما  داهن  نادـیم  بناج  هب  يور  بسا  داـتفارد و  بسا  زا  ربکا  یلع  تفرب ، هار  يردـق  نوچ 

نیسح ماما  بکرم  ار  اضق  تفاین  زین  ياهتشک  ار  وا  درک  هاگن  نادیم  نحص  رد  دیدن  ار  ربکا  یلع  دیردب  مه  زا  رکشل  فص  دش  تقاطیب 
لاتق و نادیم  زا  هار  يرادقم  ات  درکن  نیکمت  بسا  دیشک  زاب  وا  نانع  نیـسح  ماما  دنچ  ره  داهن و  هیداب  بناج  هب  ور  دعـس  رمع  یلاوح  زا 

لاح ناـبز  هب  دـیرابیم و  هدـید  تنحم  هدـید  زا  بآ  هدیدنـسپ  دـنزرف  يوزرآ  رد  دزیم و  هرعن  یلع  اـی  یلع  اـی  دـش  رود  لادـج  هکرعم 
: هک دومرفیم 

هتخوس ردـپ  هب  دوخ  نینزان  خر  ارچ  و  یئاجک ؟ دـنبلد  دـنزرف  يا  هآ  نارازه  مراد و  یـسفن  وت  رجه  زدرد  نارازه  مراد و  یلد  وت  تقرف  ز 
؟ یئامنیمن رگج 

تسروخرد . نارجه  کمن  ارم  لد  شیر  يرآمشیرلد  نمشد  يافج  زا  رسپ  يا 
ربکا یلع  بکرم  رب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رظن  لاح  نیا  ياـنثا  رد  رتراز  نونکا  متـشگ  مدوب  رازنـالد  نیگنـس  نیا  رازآ  زا  دوخ  نم 
دیسر یعـضوم  هب  ات  تفریم ، هتـشادرب  بسا  یپ  نیـسح  ماما  داهن و  هیداب  هب  يور  بسا  دریگب  ار  بسا  هک  تساوخ  دیدن  ار  یلع  داتفا و 

ماما دـطلغیم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  هنادوخیب  دـپطیم و  لمـسبمین  غرم  نوچ  هداتفا  دـید  ار  ربکا  یلع  درک  هاگن  دوب ، هداتـسیا  بسا  هک 
ردپ لامک  اب  لامج  درک  زاب  مشچ  ربکا  یلع  داهن  يو  یناشیپ  رب  تسد  تسـشنب و  يو  شیپ  دش و  هدایپ  لاحلا  یف  مالـسلا » هیلع   » نیـسح
یلص  » یفطصم ترـضح  مّدج  هک  نیبب  رگنرد و  ردپ  ياهله ، تفگ : منیبیم  ار  زیچ  هچ  تفگ  نیـسح  ماما  ینیبیم  هاتبأ  ای  تفگ  دید  ار 

، هد نم  هب  حدـق  ود  ره  هک  میوگیم  نم  شون و  هب  هک  دـهدیم  نم  هب  یکی  دراد و  تسد  رد  تشهب  بارـش  زا  حدـق  ود  هلآ » هیلع و  هّللا 
لد هنـشت و  بل  اب  زین  وا  هک  ماهدرک  هدامآ  تردپ  يارب  ار  رگید  نآ  هک  شونب . حدق  نیا  وت  یلع  يا  هک  دـیامرفیم  ماهنـشت . تیاغ  هب  هک 
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دهاوخ نم  دزن  هب  هتسخ 
ص:425  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. درک میلست  ناناج  هب  ناج  تفگب و  هملک  نیا  دمآ 
اههیثرم يو  يارب  دـنتفرگ و  رد  يراز  شنارهاوـخ  رداـم و  دروآ و  همیخ  رد  هـب  هتـسب  باـقع  بـسا  رب  ار  وا  مالـسلا » هـیلع   » نیـسح ماـما 

دوب هتفای  عولط  تیادـه  تماما و  قفا  زا  هک  تیالو  نامـسآ  رتسگرون  لاله  هک  اغیرد ! تفای . رکذ  تمـس  نیزا  لبق  هچنانچ  دـندناوخیم 
یبوط لاهن  و  تشگ ، یفتخم  بجتحم و  لوفا  باقن  بورغ و  باجح  هب  هتشگان  لعتـشم  یقترم و  ّتیردب ، لامک  جراعم  جرادم  رب  زونه 
رصرص هب  یلاعم  رامثأ  لئاضف و  راهزأ  راهظا  زا  شیپ  دوب ، هتفریذپ  امن  وشن و  تماهـش  تّوتف و  رابیوج  رانک  رب  هک  تمارک  ناتـسوب  لاثم 

. دمآرد ياپ  زا  لجأ 
مغ هعقاو  هب  هک  دـناد ، ياهدزمغ  درد  نیا  شزوس  دـش  نوخ  هب  هتـشغآ  هت  هب  هت  ملد  هچنغ  نوچدـش  نورب  تسد  زا  لگ  هزات  نآ  نماد  ات 

التبم يدنبلد  تقرافم  زوسرگج  هثداح  هب  هک  دسانش ، ياهدیسر  تبیـصم  ار  مخز  نیا  شـشارخ  دشاب و  هتخوس  يدنزرف  ترجاهم  زودنا 
. دوب هتشگ 

يرای و فرط  چـیه  زا  هک  دـید  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نوچ  هّصقلا  تسدـنام  رود  یناوج  زا  يزور  هکدـناد  ریپ  نآ  نم  ناج  كاله 
شورخ تراـهط  تمـصع و  تارجح  تارّدـخم  دـیآیمن و  يراداوه  يراـسگمغ و  زاوآ  بناـج  چـیه  زا  دـیامنیمن و  يور  يراکددـم 

تّوتف تّفع و  قتت  رد  ناگتفای  شرورپ  يا  و  تّوبن ! مرح  نایگدرپ  يا  هک  دومرف ، ترـضح  نآ  دـندرک  زاغآ  نویـش  ناـغف و  دـندروآرب و 
زا یمورحم  بجوم  ندرک  عزج  الب  رد  هک  دیزاس ، دوخ  راثد  راعـش و  ار  یئابیکـش  ربص و  دننکن و  تتامـش  نانمـشد  ات  دیـشاب . شوماخ 

نخس نیا  ياوحف  تیب  لها  ناگدزقارف  زاین  نابز  باسح و  دح  رـس  زا  نوریب  یلاعت  هناحبـس و  قح  کیدزن  نارباص  باوث  تسا و  باوث 
. درکیم ادأ 

. دیئوگیم تسار  هک  دومرفیم  باوج  رد  ماما  لاح  هقطان  تسین و  هراخ  گنس  هاش ، يا  تسلد  نیاقارف  راب  تقاط  درادن  لد 
نم هنیکـس  تفگ  ار  نارهاوخ  تخاونب و  ار  هنیکـس  دوخ  رتخد  سپ  تسین  هراـچ  اـما  تسا  راوشد  تخـسینم  نوچ  قارف  رد  ندرک  ربص 

دهاوخ میتی  زورما 
ص:426  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دینکم و هنهرب  يوم  نم  هعقاو  زا  سپ  و  دشاب ، كزان  نامیتی  لد  هک  دینکن  یتافتلایب  يو  اب  دینزن و  وا  رب  گناب  نم  زا  دعب  هک  راهنز  دش 
هک منکیمن  عنم  هیرگ  زا  اّما  تسا . ّتیلهاج  لها  تداع  اهنآ  هک  دیزاسم ، كاچ  هماج  دیـشارخم و  هنیـس  يور  دـینزم و  هرهچ  رب  هچناپط 

تداهـش هب  و  دش ، دیهاوخ  التبم  نم  تبیـصم  هب  همه  نیا  اب  هتـشگ و  هراوآ  مورحم و  هدش و  هراچیب  مولظم و  دیناسکیب و  نابیرغ و  امش 
یهجو رب  دندرک . زاغآ  هیرگ  هدش  تقاطیب  هنیکس  ونابرهـش و  موثلک و  ما  بنیز و  لحم  نیا  رد  تشگ و  دیهاوخ  ادیـش  همیـسارس و  نم 

هدـش راوس  بکرم  رب  داد و  یّلـست  ار  ناشیا  همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندمآ  دایرف  هب  ناشیا  هلاـن  هآ و  زا  نامـسآ  ناراد  هعموص  هک 
. دیسرپ نآ  ببس  زا  دیسر  يو  كرابم  عمس  هب  همیخ  زا  گرزب  هلغلغ  میظع و  شورخ  هاگان  دور  نادیم  هب  هک  تساوخ 

: رغصا یلع  تداهش  . 68

کشخ شردام  ناتسپ  رد  ریش  دنکیم و  يراز  یگنـشت  زا  رغـصا  یلع  دنکیم و  يراوخ  ام  رب  رگمتـس  هنامز  رورـس ، و  دّیـس ! يا  دنتفگ :
ار وا  مالسلا » هیلع   » بنیز دیرآ  نم  دزن  ار  وا  هک  دومرف  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هتـشگ  کیدزن ، تکاله  هب  هراوخریـش  لفط  نآ  هدش و 

يور رب  هتفر  فلاخم  هاپس  کیدزن  تفرگ و  نیز  سوبرق  شیپ  رد  هدتسارف  ار  وا  مولظم  ماما  دروآ . مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دزن  هتشادرب 
هک دیهد  بآ  هعرج  کی  ار  يو  درادن  یهانگ  چیه  يراب  لفط  نیا  ماهدرک  هانگ  نم  امش  معز  هب  رگا  موق  يا  هک  داد  زاوآ  هدروآ  تسد 
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وت و هب  بآ  هرطق  کی  دایز  رسپ  مکحیب  هک  تسلاحم  دنتفگ  لد  نیگنس  ناراکافج  نآ  هدنامن  شردام  ناتسپ  رد  ریش  یگنـشت  تیاغ  زا 
تخادنا مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  يوس  هب  هدیـشک  يریت  يدنتفگ ، لهاک  نب  ۀلمرح  ار  وا  هک  دزا  هلیبق  زا  يدرمان  و  میهد . وت  نادـنزرف 

ریظنیب هدازموصعم  نآ  قلح  زا  ار  ریت  نآ  مالسلا » هیلع   » ماما تسشن  نیسح  ماما  يوزاب  رد  هدش  هراذگ  دمآ و  رغصا  یلع  قلح  رب  ریت  نآ 
همیخ هب  يور  سپ  دـکچ  نیمز  رب  ياهرطق  هک  تشاذـگیمن  درکیم و  كاـپ  نماد  هب  تخیریم  وا  قـلح  زا  هـک  ینوـخ  دیـشک و  نوریب 

ضوح زا  هک  ار  دیهش  لفط  نیا  ریگب  تفگ : دیبلط و  ار  شردام  هداهن 
ص:427  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هیرگ لفط  نآ  لاـح  رب  زین  نیـسح  ماـما  دندیـشکرب و  ناـغف  تیب  لـها  نیتاوخ  دروآرب و  شورخ  ونابرهـش  دـندینادرگ . باریـس  شرثوک 
. دومرفیم

ردپ راگزور  وتیب  دش  هریتردپ  رانک  زا  یتشگ  ادج  ات 
: دناریم نابز  رب  تاملک  نیا  نومضم  هدید  رون  قارف  رد  شردام  ردپ و  راگدای  دنام  لد  دردتشگ  يدوب و  وت  ردپ  راسگمغ 

زونه هدینشن  وت  ياهبل  هتکن ز  کی  شوگزونه  هدید  وت  خر  هدیدن  ریس  یتفر و 
. هتفگ رخافملا  وبا  زونه و  هدیچان  وت  تسد  لما ، خاش  زا  یلخنار  وت  هتسرون  هچنغ  يا  لجا ، تسد  هدیچ 

ردپ ناج  دوب  دنسرخ  وت  هبردپ  ناور  هدید و  لد و  يا 
تخر هدیـشچ ، تداهـش  تبرـش  نت  ود  داتفه و  رغـصا  یلع  اب  هک  دـیوگ : يوار  ردـپ  ناتـسوب  یتفر ز  دوززونه  هتفکـشان  خرـس  لگ  يا 

ار ماما  نوچ  تیب  لها  و  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  زا  ریغ  دنامن  سک  چیه  نیـسح  ماما  اب  دندیـشک و  ءاقب  کلملا  راد  هب  یناگدنز 
هاگن هیرگ  زا  ار  دوخ  دندیـشیدنارب  ناشیا  یـسکیب  یبیرغ و  نادـنزرف و  یمیتی  زا  دندیـشکرب و  مرگ  رگج  زا  كاـنزوس  هآ  دـندید  اـهنت 

. دناهتفگ ابیز  هچ  تشاد و  دنتسناوتن 
يدب انیب  رگا  فاصنا  هدید  اغیرد ، يايدب  اهنت  البرک  رد  ارچ  ربمغیپ  طبس 

يدب ارحص  نآ  رد  رگ  نییبّنلا  متخ  ترضحیتسیرگب  وا  درد  نیسح و  ّیبیرغ  رب 
يدب اجنآ  راقفلا  وذ  اب  یضترم  یلع  رگیسک  شیور ، رد  غیت  ندیشک  تسناوت  یک 

يدب  اغوغ  نآ  رد  رگ  يدرک ، كاچ  نت  رب  هماجناگنشت  بل  نآ  هودنا  ترسح و  زا  همطاف 
: دیوگ يوار  يدب  ادیـش  هلاو و  ردارب  زوس  مغ و  زاالب  برک و  رپ  يارحـص  نآ  رد  يدوب  نسح  رگ  ص:428   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا دـید  اهنت  ار  ردـپ  نوچ  دوب  رامیب  زین  وا  و  سب . دـنام و  نیدـباعلا  نیز  ماما  کی  نادرم ، زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح  اب  هک  »

يور یلاح  نینچ  اب  دیزرلیم  شکرابم  ندب  يروجنر  زا  دیشکیم و  یپ  رد  ياپ  فعض  تیاغ  زا  اّما  تشادرب  ياهزین  دمآ و  نوریب  همیخ 
رـسپ يا  هّللا  هّللا  تفگ : دـش و  ناور  لیجعت  هب  شبقع  رد  دوریم  فاصم  هب  هک  داـتفا ، يو  رب  نیـسح  ماـما  مشچ  نوچ  داـهن و  نادـیم  هب 
ّیصو ار  وت  نم  تشگ و  دهاوخن  عطقنم  تمایق  ات  وت  لسن  دوب و  یهاوخ  تیب  لها  همئا  ردپ  وت  دنامیم و  یقاب  وت  هب  نم  لسن  هک  درگزاب 
قیاقح عمجم  یهلا و  مـالک  هک  نآرق  لّوا  مراپـسیم  وت  هب  هدـنام  مردـپ  ّدـج و  زا  هک  یتناـما  مراذـگیم و  وت  هب  ار  تاروع  هتخاـس  دوخ 

لها همئا  ریغ  هک  مولع  یقاب  روبزم و  تفاخ و  ملع  رمحا و  رفج  عماج و  ضیبا و  رفج  همطاف و  ترـضح  فحـصم  رگید  تسا ، یهاـنتمان 
تیـصو یلوم  ياضر  يوقت و  هب  هدرپس  ودـب  اهتناما  دـناشنب و  دروآرد و  همیخ  هب  ار  نیدـباعلا  نیز  ماما  سپ  تسین . عالطا  نآ  رب  ار  تیب 

: تفگ ار  ونابرهش  هگنآ  درک .
« ام تبون  دیسر  و  تشذگ ، هلمج  رود  هک  . » رایب ارم  حالس  هبیع 

: هتفگ ماما  نابز  زا  همئالا  رون 
عادولا نم ، ترتع  يا  عادولاعادولا  نم ، تبون  دمآ  کنیا 
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عادولا نم ، تقرف  زا  كانزوسندش  دهاوخ  امش  ياهلد  دوز 
عادولا نم ، ترسح  زا  درک  هیرگراهب  ربا  نوچ  دیهاوخ  مدهبمد 

« مالسلا هیلع   » نیسح ماما  تداهش  تعاجش و  رکذ  . 69

هزمح رپس  تسب و  رس  رب  ادخ  لوسر  همامع  دیشوپ و  رد  يرصم  زخ  يابق  سپ 
ص:429  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نانیـشنهدرپ دومن  نادیم  گنهآ  هدش ، راوس  حانجلا  وذ  بسا  رب  درک و  لیامح  تیالو  هاش  راقفلا  وذ  دنکفا و  تشپ  سپ  رب  ادهـشلا  دـّیس 
سک مادـک  هب  ار  سکیب  ناـبیرغ  نیا  يراذـگیم و  هـک  هـب  ار  اـم  هـالیو  او  يا  دـنتفگ : هدـش  ناود  ناور و  يو  یپ  زا  تمـصع ، هـلجح 

؟ يراپسیم
ماما نوچ  اّما  الیکو  هّللاب  یفک  و  امش ، تاّمهم  رد  تسنم  لیکو  وا  مدرپس و  ادخ  هب  ار  امـش  دیدرگزاب  دومرف : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما 

كّربت مسر  هب  تیب  جنپ  هلمج  نآ  زا  تیب و  تسیب  هب  بیرق  دومرف  زاغآ  يزجر  درک و  راوتسا  نیمز  رب  هزین  هدیسر  نادیم  نایم  هب  نیـسح 
. دوشیم هدروآ 

نیتریخلا نبا  انأف  یّما  ّمثیبأ  قلخلا  نم  هّللا  ةریخ 
نیبهذلا نبا  ۀّضفلا و  انأفبهذ  نم  تصلخ  دق  ۀّضف 

نیلقثلا مامإ  لسرلا  ثراویبأ  ّیح و  ءارهّزلا أ  مطاف 
نیملعلا نبا  انأف  یخیشک  وأيرولا  یف  يّدجک  ّدج  هل  نم 

. دوشیم هدروآ  يزیزع  مالک  زا  تایبا  نیا  نومضم  همجرت  نیجل  یف  نیجل  یف  نیجل  وبهذ  یف  بهذ  نم  بهذ 
تسایفصأ عمج  عمش  تّزع ، جوا  باتفآتسایبنأ  نیرت  لضاف  يرولا ، ریخ  نم  ّدج 

تسا یتَأ  لَه  ِجُرب  ِرَدب  یتف و  جرد ال  ّردتسین  رود  مرامش  رب  رگ  ردپ  ياهتبقنم 
تساوگ یّنِم  ٌۀَعِضب  مالک  وا  لامک  ربافطصم  ّصاخ  دنزرف  اسّنلا  ریخ  مردام 

تسا یضترم  مشچ  رون  و  یفطصم ، طبس  هکنآنسح  نید  هاش  تسه  یسرپب  رگ  ردارب  زا 
تسایربک نایشآ  ات  وا  زاورپ  امئاددلخ  غاب  ردناک  راّیط  رفعج  مّمع  تسه 

تسار ؟ هک  ملاع  هلمج  رد  بسن  لصا و  نینچ  نیاردپ  ّمع  مدشاب  نادیهش ، لیخ  رس  هزمح 
تسافج روج و  هلیح و  قافن و  یئافویبامش و  قالخا  هک  لد ، نیگنس  ناراکمتس  يا  ص:430   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

؟ تسارچ نایغط  نیا  تسا و  نیئآ  هچ  نیا  دیدرک  لتقارم  نازیزع  ناشیوخ و  نادنزرف و  هلمج 
؟ تساور تلم  بهذم و  نیمادک ، رد  نم  نتشکدیاهتسب  رب  رمک  نم  كاله  رهب  نامز  نیو 

هک ربکا  يادخ  زا  دیسرتب  موق  يا  تفگ : سپ  تسا  امـش  ام و  مکاح  قح ، ترـضح  تمایق  ردموریم  یپ  زا  نم  نارای و  دنتفر  بل  هنـشت 
دّمحم شلوـسر  هب  دـیراد و  رارقا  يادـخ  نید  رب  رگا  دناتـس . ناـج  دـهد و  يزور  دـنادرگ و  هدـنز  دـناریمب و  و  دروآ ، زور  درب و  بـش 

رد ادرف  هکنآ  زا  دیشیدنا  رب  دیرادم و  اور  دادیب و  دینکم و  متس  نم  رب  دیاهدروآ  نامیا  تسا  نم  ّدج  هک  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » یفطصم
ناردارب و دالوا و  زا  نت  ود  داتفه  کنیا  دنهدن . بآ  رثوک  ضوح  زا  ار  امـش  دـننک و  یمـصخ  امـش  رب  نم  ردام  ردـپ و  ّدـج و  تاصرع 

مورب ات  دیراذگب ، ارم  هار  رس  تسا  تکلمم  يارب  رگا  دیراد  نم  نتشک  دصق  الاح  دیاهتـشک و  نم  نایلاوم  نارای و  ابرقأ و  ناگدازردارب و 
یمـصخ امـش  رب  ادرف  نم  ات  دیناشچب  بآ  يرادـقم  تسا  یبابک  ناشیا  رگج  یگنـشت  زا  هک  ارم  لافطا  لایع و  مور و  ناتـسکرت  شبحب و 

دنتسیرگب و نایفوک  دندیمر و  هب  هکرعم  زا  دندینش  نخس  نیا  هک  ماش  نامدرم  هّللا  ءاضقب  انیضر  هّلل و  مکحلا  دینک ، نینچ  هن  رگا  منکن و 
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دوخ يارما  اب  يرکشل  هک  دش  کیدزن  تفر و  تسد  زا  راک  هک  دندید  نشوجلا  يذ  رمـش  یعبر و  نب  ثبـش  هعیبر و  نب  يرتخب  دندیلانب .
ار وت  ات  ایب  هنب و  رس  زا  ربک  نیا  نکم و  زارد  دوخ  هب  هّصق  بارت ! یبأ  نب  ای  دنتفگ : هدمآ  نیـسح  ماما  ترـضح  ربارب  رد  دنیآرد  برح  هب 

نیـسح ماما  يوش . كاله  ات  میرادیم  هجو  نیا  رب  ار  وت  ّالا  ّیبای و  صالخ  هکلهم  نیا  زا  ینک و  تعیب  دـیزی  رب  ات  میرب ، داـیز  رـسپ  شیپ 
گناب هتخات ، نوریب  رکشل  بلق  زا  دیسرتب و  دید  ناشیا  ناغف  رکشل و  هیرگ  نوچ  دعس  رمع  تخادنا و  شیپ  رد  كرابم  رس  مالسلا » هیلع  »

رب اهریت  سکان  رازه  هدزناپ  رادقم  راب  کی  هب  دینک ، نارابریت  دوز  دـیوگ و  نخـس  رگید  بارت  وبا  رـسپ  هک  دـیراذگم  هک  دز  ناگدایپ  رب 
اهر تسش  زا  هداهن  نامک 

ص:431  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هب مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  و  دنتـشگزاب ، هدش  لعفنم  راکاطخ  نازادناریت  دـماین . يو  بکرم  ترـضح و  نآ  رب  یکی  ار  اضق  دـندرک و 

. دمآزاب همیخ 
. دوب هدنام  اهنت  البرک  رد  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هک  تقو  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  يرشخمز »  » هماّلع هّللا  راج  ماما  زا  همئالا  رون 

نیسح رابت  زا  رگید  سک  چیه  هدنامنرامیب  كدوک  نانیشنهدرپ و  يارو 
يرابغ يدرگ و  هگان ، هک  دـنک  هلمح  هک  تساوخیم  ماما  نیـسح  راظتنا  رد  دـحیب ، رکـشل  هداتـسنادنزرف  عادو  رد  نانک  هیرگ  نیـسح 

هب شتسد  رس و  هک  هتسشن ، بیرغ  یبکرم  رب  بیجع  لکـش  اب  بیهم  یـصخش  لاح  نیا  نراقم  دیدیمن  ار  سک  چیه  هچنانچ  دمآ ، دیدپ 
کیلع و مالسلا  هک  ترابع  نیدب  درک ، مالس  هدمآ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  شیپ  دوب . ریـش  هباثم  هب  شیاپ  تسنامیم و  بسا  نت  رس و 

نینچ رد  هک  تخب ، کین  يا  یسک  هچ  وت  تفگ : دادزاب و  وا  مالس  باوج  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  کّمأ  کیبأ و  یلع  كّدج و  یلع 
: تفگ ینکیم ؟ مالس  هراوآ  نابیرغ  هراچیب و  نامولظم  رب  یتقو 

. تسا نابایب  نیا  رد  نم  رکشل  و  دنیوگیم ، دهاز  رفعز  ارم  منادرم . هاش  رکاچ  منامّزلا و  رخآ  دّیـس  يالوم  منایرپ و  رتهم  نم  لوسر  نب  ای 
زا دعب  داد و  تراما  هبترم  ناشیا  رب  ارم  ردپ  تخاس . ناملسم  راقفلا  وذ  برض  هب  ار  ناوید  هدمآ ، رد  ملعلا  رئب  هاچ  هب  هک  یتقو  رد  تردپ 

. مرآرب موق  نیا  زا  رامد  میایب و  دوخ  رکشل  اب  ات  هد  يروتسد  دننم ، نامرف  رد  همه  ردپ ، توف 
يا هک  دومرف : مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ترضح  ياپ  مزادنارد ز  ار ، شکرـس  ناراکمتـس  نیويادخ  قیفوت  هب  منادرگ ، داش  ار  ناتـسود 
نینح ردب و  برح  رد  هکئالم  هکنآ  اّما  دشاب . ملظ  نیا  دیشکب  دینیبب و  ار  ناشیا  امـش  دنـشکن و  دننیبن و  ار  امـش  دهد ، دزم  تیادخ  رفعز 

. نک تدواعم  دوخ  لفحم  لزنم و  هب  درگزاب و  وت  دوب ، ادخ  مکح  هب  نآ  دندرک  برح  راّفک  اب  هدمآ  مّدج  کیدزن 
میـشاب وت  هار  دیهـش  دنـشکب  مه  اـم  موق  زا  رگا  مینک ، برح  میئاـمن و  ناـشیا  هب  ناـیمدآ  تروص  هب  ار  وا  دوخ  اـم  دّیـس  يا  تفگ : رفعز 

هب زورما  نم  هک  ماهدـید  ایانملا  ملع  رد  تسا و  هدـش  ریـس  ایند  یناگدـنز  زا  ملد  رفعز ، ای  اریخ  هّللا  كازج  دومرف : نیـسح  ماما  ترـضح 
رفعز وشم . موق  نیا  ضّرعتم  درگزاب و  نم  رطاخ  يارب  وت  دیسر . مهاوخ  دوخ  راگدورپ  ياقل 

ص:432  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا دـنیازفایم و  راکنتـسا  لادـج و  رد  راکنا  دانع و  دـید  لها  هک  مالـسلا » هیلع   » نیـسح مامإ  اّما  تسـشن . ورف  رابغ  لاحلا  یف  تشگزاب و 

رادمان و درم  دوب  ماش  يارما  زا  یکی  هک  هبطحق  نب  میمت  دـیبلط  زرابم  هداهن  نادـیم  هب  يور  هراب  رگید  دـنیآیمنزاب  توادـع  تموصخ و 
كـاله رهز  تنادـنزرف  ینک  تموصخ  یک  اـت  بارت  وبا  رـسپ  يا  تفگ : دـمآزاب و  نیـسح  ماـما  شیپ  رادـقم  یلاـع  دوخ  موـق  ناـیم  رد 

ماما ینزیم  غیت  سک  رازه  تسیب  اب  اـهنت  نت  کـی  و  ینکیم ؟ گـنج  زونه  دندیـشوپ و  تاوف  اـنف و  ساـبل  تنارکاـچ  اـبرقا و  دندیـشون 
نم رب  هار  رـس  امـش  ای  متفرگ  امـش  رب  هار  رـس  نم  دیاهدمآ . نم  گنج  هب  امـش  ای  ماهدمآ  امـش  گنج  هب  نم  یماش  يا  هک  دومرف : نیـسح 

هچ ات  رایب  يوگم و  رایـسب  و  دوب ؟ دـناوت  هچ  ریـشمش  زج  هب  امـش  نم و  نایم  نونکا  دـیدیناسر و  لـتق  هب  ارم  نادـنزرف  ناردارب و  دـیتفرگ 
شتسد هدش  همیـسارس  میمت  تشگ  بآ  نایرکـشل  زا  یخرب  هرهز  هک  دیـشک  رب  رگج  زا  ياهرعن  یگنازرف  يور  زا  تفگ و  هب  نیا  يراد ،
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غیت و برض  زا  نمشد  هاپـس  درک و  هلمح  رکـشل  رب  سپ  داتفا . رود  مدق  هاجنپ  شرـس  هک  دز  شکندرگ  رب  یغیت  ماما  و  هدنام ، ورف  راک  زا 
نت کی  هدـنامرد  همه  ناتّیمحیب ، يا  هک  دز  رکـشل  رب  گـناب  یحطبا  دـیزی  دـندیمر و  رد  راـب  کـی  هب  هدـش ، ناـساره  وا  برـض  تسد 

؟ مزاسیم نوچ  يو  راک  نم  هک  دینیبب  دیاهدش 
تأرج و هب  دوب و  روهـشم  قارع  ماش و  همه  رد  تزرابم  هب  وا  دـمآ و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  شیپ  هدرک ، تسار  دوخ  رب  حالـس  سپ 

هرعن يداش  زا  دندید ، مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  لباقم  رد  ار  وا  نوچ  دعس  رمع  هاپس  روکذم ، فورعم و  مور  رصم و  تیالو  رد  تعاجش 
ارم هک  دز  یحطبا  رب  کناب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  اّما  دندیـسرتب . هدـش  فقاو  لاـح  نیا  زا  تیب  لـها  تاروع  لاـفطا و  دندیـشکرب و 

هدومن یتسدشیپ  ماما  درک . مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هلاوح  غیت  دادن و  باوج  یحطبا  یئآیم  نم  شیپ  هناخاتسگ  نینچ  هک  یـسانشیمن 
! راـهنز هک  دز  رکـشل  رب  گـناب  رمـش  دوب و  هنـشت  رایـسب  هک  درک  بآ  گـنهآ  سپ  دـش  مینود  هب  رتراـیخ  نوـچ  هک  دز  شرمک  رب  یغیت 
ترضح و نآ  نایم  دندرک و  هبلغ  رکـشل  سپ  دراذگن  هدنز  ار  ام  زا  یکی  دماشایب  تبرـش  کی  رگا  هک  دروخ  بآ  نیـسح  هک  دیراذگم 

ماما غیت  بسا و  فصو  رد  يزیزع  تخیگنارب و  حاـنجلا  وذ  بکرم  هدیـشک  یغیت  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  دنتـشگ . لـیاح  تارف  بآ 
: هک تسا  هدومرف 

يرهوگ  وکین  ّقحلا ز  وا  رادرهوگ  غیتنیشتآ  یگنر  بآ  بآ و  گنرمه  یشتآ 
كانبآ وا  شتآ  كانبات و  وا  رهوگنیرقمه  نارق و  مه  اج  کی  هتشگ  شتآ  بآ و  ص:433   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیجع نوخ  اب  ار  كاخ  شبسا ، بوک  اراخ  لعنگنج  نادیم  فص  رد  ناریلد  نوخ  زا  هدرک 
نیرس هبرف  نایم ، رغال  ناهد  کچوک  رس ، درخفاکش  اراخ  مس ، دالوپ  نانع ، کباچ  کتزیت ،

نیبزیت شبنج ، داب  تعرس ، قرب  تبیه ، دعرراذگ  ایرد  نک ، هوک  رکیپ ، لیپ  تلوص ، ریش 
یبکرم نینچ  نیا  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نیرفآ  ناج  زا  تناج  رب  نیرفآ  نارازه  يادرم  تنیا  و  غیت ، تنیا  بکار ، تنیا  بکرم ، تنیا 

، هداشگ دوخ  رب  هار  هدـیرد  رب  ار  رکـشل  فص  هس  ات  تخیریم  نیمز  رب  نازخ  گرب  گرب  نوچ  نایغای  رـس  یغیت  ناـنچ  هب  تخیگنارب و 
يا هک : داد  زاوآ  یکی  دماشایب ، هک  تساوخ  هتفرگرب  بآ  فک  هدـنار و  تارف  يوج  رد  ار  بسا  هک  نیمه  دیـسر و  بآ  بل  هب  تخاس .

تخیر و هب  ار  بآ  هدمآ  تریغ  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دننکیم . تراغ  هداتفا  تاروع  همیخ  رد  رکـشل  يروخیم و  بآ  وت  نیـسح 
نیـسح ماما  هک  دوب  نانچ  تسود  مکح  اما  دندوب  هتفگ  ردغ  رکم و  هب  نخـس  نیا  هک  تسناد  دیدن ، ار  سک  دـنار . همیخ  رد  هب  داب  نوچ 

. دیاشگ تشهب  بارش  هب  ار  هزور  بش  نآ  مالسلا » هیلع  »
دمآ و دورف  دیسر  همیخ  هب  نوچ  دوب و  هدنکفا  ار  سک  دصراهچ  دیسر ، همیخ  هب  ات  بآ  بل  زا  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک : دناهدروآ 
ار اهنایم  دینک و  رـس  رد  ار  اهرداچ  نایگدرپ ، يا  هک  دومرف : دندش . رـضاح  وا  تمدخ  هب  مه  تیب  لها  تارّدخم  داهن ، هدرپ  ارـس  رد  مدق 

هیلع  » نیدـباعلا نیز  ماما  سپ  دـیراد . وکین  ارم  نامیتی  دـیئامنم و  عزف  دـیردم و  هماج  اـّما  دیـشاب  هداـمآ  ارم  تبیـصم  دـیدنب و  رب  راوتـسا 
: تفگ هداد  هسوب  ار  وا  يور  تفرگرب و  رد  ار  مالسلا »

ناشنب مشتآ  یبآب  نک ، معادو  اناج  ایب 
ناج  زا  راک  قرف و  زا  بآ  وتشذگب  ناوختسا  زا  غیت  هک 

نایرب البرک  بات  ز  مکاپ ، لد  غرم  دوشنوخ  سکان  رمش  دزیرب  مقلح  زک  شیپ  ناز  ایب  ص:434   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مالس ار  ناتسود  یسر  هنیدم  هب  نوچ  رسپ ! يا  ناداش  دوش  نیگمغ  لد  تراتفگ  ات ز  وگنخـسمّرخ  نیزح  ناج  دوش  تیوب  زک  ریگ  مرانک 

انب قلح  زا  دینیب ، ياهتـشک  نوچ  دـیرآ و  دای  نم  یبیرغ  زا  دـیوش ، التبم  تبرغ  جـنر  هب  هاگره  هک  دومرف : نینچ  مردـپ  وگب  و  ناسرب ، نم 
. دیشیدنارب نم  هدیفت  رگج  هنشت و  بل  زا  دیروخ  شوخ  بآ  نوچ  دینکم و  شومارف  نم  هدیرب  قح 

نم ناتساد  هعقاو و  دیروآ  داینم  ناتسود  يا  قفشم و  نامدمه  يا 
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نم ناور  ورس  نداد  بآ  رهب  زادینک  ناور  نینوخ  همشچ  هدید  يوج  رد 
نم ناسلیط  نوخ  هب  تشگ  هقرغ  هک  مد  نآنیمز  رب  دیشروخ  همامع  نامسآ  دز 

نم ناوغرا  نوچ  خر  نوخ  قرغ  دید  اتباتفآ  گرب  دص  لگ  مغ ، دش ز  هدرمژپ 
نم ناشف  رکش  بل  دش  هنشت  هک  یتقودز  گنس  هب  رس  ورس  هب  فک  تارف  بآ 

نیا رد  نم ! رورـس  دّیـس و  يا  هک  دمآ ، شیپ  ونابرهـش  نم  ناج  ار ز  امـش  ناج  ضیف  هنوگ  دـصدسریم  هک  نم  ّتیزعت  هب  نوخ  دـییرگ 
هقیرط دـشابن و  یتسد  ناشیا  رب  ار  یـسک  دـنتلاسر . ترـضح  دالوا  وت  نارتخد  نارهاوخ و  مرادـن ، يراسگمغ  يراوخمغ و  مبیرغ ! کلم 
تمرح دننک و  نم  دصق  وت  زا  دعب  نانمشد  هک  ادابم  مرادن . یـسک  وت  زا  ریغ  مرایرهـش و  درجدزی  رتخد  نم  اّما  دنرادهاگن . ناشیا  تمرح 
هـشیمه و  دـشابن ، یتسد  وت  رب  ار  یـسک  هک  روخم ، مغ  ونابرهـش  يا  هک  دومرف : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دـنرادن . هاـگن  وت  مرتحم  مرح 

رد بکرم  تشپ  زا  ارم  هک  تعاـس  نآ  رد  هک  دومرف ، مالّـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  هک  تسا  نآ  یتـیاور  و  دوـب . یهاوـخ  مرتـحم  مّرکم و 
دنوادـخ هک  یئاج  هب  هدرب ، نوریب  موق  نایم  زا  ار  وت  وا  هک  راپـس  ودـب  نانع  نیـشنرب و  وت  دـمآ  دـهاوخ  امـش  دزن  نمیب  بکرم  دـنزادنا ،

دالوا زا  ار  کی  کی  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هّصقلا  دوب  هتفر  ماش  هب  تیب  لها  هارمه  ونابرهـش  هک  تسا  نآ  حصأ  اّما  دـناسرب  دـهاوخ 
: تفگیم لاح  نابز  هب  هدش  راوس  هراب  رگید  سپ  دوب  نیسپزاب  رادید  نیرخآ و  عادو  نآ  دش و  راوس  هدرک  عادو 

دناشف مهاوخ  نآ  زا  نماد  مدریگ  نماد  هچ  رهدناشف  مهاوخ  ناهج  رب  یتسد  راویلابا  ص:435 ال   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دناشف مهاوخ  نامز  رخآ  نماد  رب  نیتسآهثداح  رابغ  دراد  نامز  رخآ  نماد 

دناشف مهاوخ  ناهج  ناج و  خر  رب  تّمه  تسدداهن  مهاوخ  ناکم  نوک و  رس  رب  تریغ  ياپ 
هیلع  » ماما نوچ  هک  دیوگ : يوار  دناشف  مهاوخ  ناج  تسود  ياوه  رد  مد  نآ و  ردـنوندز  مهاوخ  مد  حبـص  نوچ  افـص  قدـص و  رـس  زا 

هب تسا و  هنـشت  الاح  وا  دیتسین و  وا  فیرح  کی  کی ، هک  دینادب  موق  يا  تفگ : دعـس  رمع  تسج  زرابم  هداهن ، نادـیم  هب  يور  مالـسلا »
ریـش نوچ  رورـس  نآ  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  نیـسح  ماما  دندیبنجب و  ياج  زا  رکـشل  دـینک . هلمح  وا  رب  راب  کی  هب  هدـش ، کیدزن  تکاله 
غیت عاعـش  دروآیم و  لزلزت  رد  هّللا » لوـسر  نبا  اـنأ   » ياـسآ دـعر  يادـص  هب  ار  نیمز  ناـکرا  هداـتفا ، ناـشیا  ناـیم  رد  ناّرب  غـیت  اـب  ناّرغ 

هب دوب ، هتساخرب  نامسآ  نیمز و  نایم  هک  يرابغ  درکیم و  هریت  ار  شدیما  راسخر  هریخ و  ار  مصخ  لها  مشچ  شیا  دز  هقعاص  يامنقرب 
نابز و  دادیم . لصیف  عطاق ، ریـشمش  مکح  هب  دوب ، هدـش  عقاو  هریت  ندـب  رد  هک  ار  فلاخم  كاپان  ناج  عازن  دـناشنیم و  ورف  نوخ  ناراـب 

. دونشیم هتکن  نیا  ياوحف  هّیضق و  نیا  نومضم  دندومنیم  وا  برح  هراظن  هک  تیب  لها  شوه  شوگ و  هب  شلاح 
بل هب  ار  دوخ  ماما  رگید  راب  هک  تسه  تاـیاور  یـضعب  رد  دـناشف  مهاوخ  ناـهج  رب  تّمه  تسددـناشف  مهاوخ  ناـج  هک  لد  يا  عادولا ،

. تخیر ار  بآ  نآ  هدیشیدنارب  تاروع  لافطا و  یگنشت  زا  دماشایب ، تساوخ  هتشادرب  بآ  یفک  دیناسر و  تارف  بآ 
نآ هک  دز ، ترـضح  نآ  كراـبم  نهد  رب  يریت  ریمن  نب  نیـصح  هدیـسران  شقلح  هب  زونه  دروآ  نهد  شیپ  بآ  فـک  هک  تسه  یلقن  و 

ار ماما  نینزان  نت  دـندروآیم و  هلمح  نانمـشد  دـنکفایم و  نوریب  دـشیم و  نوخرپ  نامز  ترـضح  نآ  ناهد  اّما  دـشن  يو  بیـصن  بآ 
رمع دیشک  زاب  نانع  دوب  هدیسر  هک  اجنامه  هدنام  راک  زا  زین  بکرم  تشادب و  برح  زا  تسد  ماما  مخز ، يرایـسب  زا  دندرکیم ، حورجم 

گنهآ دید  لاح  فیعض  ار  ماما  هک  لاح  نیا  رد  دعس 
ص:436  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. یناسر لتق  هب  ارم  هک  یئآیم  دوخ  وت  هک  تفگ : مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  درک  يو 
هک نیمه  دـیریگورف  ار  وا  درگادرگ  هک  تفگ  ار  ناگدایپ  رمـش  اّما  تشگزاب ، اجنآ  زا  دیـشک و  زاـب  بسا  ناـنع  هتـشاد  مرـش  دعـس  رمع 
نآ زا  ياهفیاط  اب  هدش  لجخ  رمش  دندش  مزهنم  همه  درک  ناشیا  هلاوح  ریشمش  دنتفرگ  ورف  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  یلاوح  ناگدایپ 

ماما دننک  تراغ  هدمآرد  اههمیخ  هب  هک  دنتساوخ  نایرکشل  زا  یضعب  دندنار و  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  شیپ  هدرک  دصق  نالد  نیگنس 
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رمش دینکیم ؟ نم  مرح  ضّرعت  هک  دیشیدنایمن  زین  راع  زا  تسین  نید  ار  امش  رگا  نایفس ! وبا  لآ  يا  هک : داد  زاوآ  مالسلا » هیلع   » نیـسح
ياّنمتم منکیم  گنج  امش  اب  ماهداتسیا و  اجنیا  نم  کنیا  تسنم  لتق  امـش  ضرغ  رگا  هک  دومرف : تسیچ ؟ وت  دوصقم  نیـسح  يا  تفگ :

نآ تسا و  نورقم  تباجا  هب  شهاوخ  نیا  همطاف  رـسپ  يا  تفگ : رمـش  ماهدـنز . نم  هک  مادام  دـنکن  مرح  دـصق  یـسک  هک  تسا  نآ  نم 
؟ لصاح هچ  همیخ  لهأ  ضّرعت  زا  تفگ  هدینادرگزاب  دندوب  هدرک  مایخ  بناج  هب  هّجوت  هک  ار  تعامج 

. دیئامن یعس  اجنیا  دینکیم  يراک  رگا  تسا  نیسح  لتق  ام  دوصقم 
بجع تفگیم : تسیرگنیم و  ناشیا  رد  هداتـسیا و  نانچمه  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دـندرک و  گنج  زاغآ  هراب  رگید  تعاـمج  نآ 

. مباییمن يراسگمغ  ینابرهم و  مرامگیم  رب  رظن  دنچ  ره  منیبیمن و  يراداوه  يرای و  منکیم  هاگن  هکنادنچ  هک  یتلاح 
تسین یئانشآ  هناگیب  همه  نیا  نایمنم  يوس  دنکیمن  ور  مرگنیم  هک  ره  هب 

ترضح رب  هک  هدایپ  راوس و  نیدنچ  زا  هک  دیوگ : يوار  تسین  یئاج  هب  هر  هک  نابایب  نایم  نیرد  ؟ شیپ مریگ  هنوگچ  هر  منکچ  مور  اجک 
تـسناوتیمن مشچ  نیـسح  ماما  تبیه  زا  داـهن و  تسناوتیمن  شیپ  مدـق  سرت  زا  یکی  دندیـسر ، يو  کـیدزن  نوچ  دـندرک  هلمح  ماـما 

راوگرزب ّدج  راگدای  هک  دسرن ، بسا  نادب  یمخز  ات  دمآ  دورف  بکرم  زا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  و  دندرک ، ناراب  ریت  مزع  رخآ  داشگ ،
ترضح نآ  ینارون  یناشیپ  رب  يریت  يدرمان  دندرک  وا  گنهآ  هدش  ریلد  دندید  هدایپ  ار  ترضح  نآ  هک  نایرکشل  دوب ، يو  رادمان  ردپ  و 

نآ رب  كرابم  تسد  رورس  نآ  دش . ناور  بآ ، يوج  دننام  نوخ  تحارج  عضوم  زا  هدیـشک  نوریب  ار  ریت  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  دز .
هّللا لوسر  دّمحم  دوخ  ّدج  اب  تأیه  نیدب  هک  دومرفیم : دیلامیم و  دوخ  يور  رس و  رب  دشیم  نوخرپ  نوچ  داهنیم و  مخز 

ص:437  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
: تفگمهاوخزاب لیصفت  هب  دوخ  ناگدنشک  لاح  درک و  مهاوخ  تاقالم  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص  »

ترـضح اب  رـس  دوب و  هتـسشن  هلبق  هب  يور  ماما  لاح  نیا  رد  دندوب و  هدز  ترـضح  نآ  رب  غیت  ریت و  هزین و  مخز  ود  داتفه و  دیوگ : يوار 
هتشگزاب لاحلا  یف  دنتـشادیم و  مرـش  داتفایم  يو  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندمآیم و  وا  لتق  دصق  هب  ود  ود  کی و  کی ، هتـسویپ  رد  ایربک 

. دیامنن هذخاؤم  نیدب  ار  ام  دشابن و  ام  ندرگ  رد  نوخ  نیا  تمایق  يادرف  هک  میهاوخیم  ام  دنتفگیم ؛
نیـسح ماما  لتق  رد  نایرکـشل  هک  دید  رمـش  نوچ  اّما  نتخیب  دّـمحم  دـنزرف  قرف  رب  مغ  كاخنتخیر  دـمحا  لآ  نوخ  تسین  يراک  لهس 

نآ تسد  رب  یمخز  دمآرد و  کیرـش  نب  ۀعرز  تسیچ ؟ ریخأت  فّقوت و  همه  نیا  هک  دز  ناشیا  رب  گناب  دـنیامنیم . لّلعت  مالـسلا » هیلع  »
نب نانـس  دیآ . شیپ  هک  دوبن  نآ  يرای  ار  مادک  چـیه  دـندمآ و  يو  کیدزن  دنتـسب و  رمک  رورـس  نآ  لتق  هب  رگید  نت  هد  دز و  ترـضح 

، دنک ادج  ندب  زا  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  هک  دمآ  دورف  بسا  زا  یحبصأ  دیزی  نب  یلوخ  داتفیب . هچنانچ  دز  ماما  تشپ  رب  ياهزین  سنا 
. دش حیبق  رما  نآ  يّدصتم  دیزی  نب  لبش  شردارب  دمآ و  هزرل  رد  شتسد 

وا رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  دـنک  ماـمت  يو  راـک  هک  دـمایب  یکی  دوب ، هداـتفا  ماـما  هک  یتقو  رد  هک ، هدروآ  يراـخب  لیعامـسا  ماـما 
: تفگ دش و  نایرگ  درم  نآ  يوش . راتفرگ  خزود  شتآ  هب  وت  هک  دیآیم  غیرد  ارم  و  ياهن ، وت  نم  هدنشک  هک  ورب  تفگ : تسیرگن و 

؟ میزوسن خزود  شتآ  هب  هک  يروخیم  ام  مغ  زونه  ياهدیسر  لاح  نیدب  وت  هّللا  لوسر  نب  ای 
رمع هلاوح  غیت  مزاسب و  ار  وت  راک  هک  ماهدمآ  هکلب  ین  تفگ : یتخاسب ؟ تسد  رد  دوب  هدیـشک  نیـسح  ماما  نتـشک  يارب  هک  غیت  نآ  سپ 

: تفگ درک و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  بناج  هب  يور  دندرک  ناور  يو  رب  اهمخز  دندمآرد و  درم  نآ  درگ  يو  نارکون  درک . دعس 
ماما يرب . تشهب  هب  دوخ  رکشل  نادیهش  اب  یئوجزاب و  ارم  ادرف  دننکیم  دیهش  ارم  وت  ّتبحم  يوک  رـس  رب  هک  شاب  هاوگ  هّللا  لوسر  نب  ای 

. دوب یهاوخ  نم  اب  ادرف  درک و  مهاوخ  نینچ  هک  راد  شوخ  لد  هک  داد  زاوآ  اجنآ  زا  مالسلا » هیلع   » نیسح
البرک نیمز  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  تسه  یتیاور  نم و  میآ  نورب  اهبنوخ  هدهع  زايدش  هتـشک  نم  رهم  يوک  رـس  رب  نوچ 

هزرل هب  نیمز  داتفا 
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ص:438  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هک دوب  نآ  اعّدم  ار  ناشیا  زا  کی  ره  دندمایب و  هدیـشک  رب  اهغیت  هدش و  هدایپ  رکـشل  نآ  زا  سک  هد  هدمآرب ، نامـسآ  زا  ویرغ  دـمآرد و 
يو رد  درکیم و  زاـب  مشچ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  دـندمآیم  شیپ  هک  مادـک  ره  دناتـسب . تعلخ  هلـص و  دربب و  رتـشیپ  ار  ماـما  رس 
رمش دور  شیپ  هک  تساوخ  نانس  نشوجلا ، يذ  رمش  سنا و  نب  نانس  دندنام . سک  ود  تشگیمزاب  هتشاد  مرـش  سک  نآ  تسیرگنیم .
يذ نب  رمـش  منم  تفگ : یـسک ؟ هچ  وت  تفگ  درک و  زاـب  هدـید  ماـما  ترـضح  تسـشن . ترـضح  نآ  هنیـس  رب  دـمایب و  هدرک  یتسدـشیپ 
نوچ وا  ياهنادند  هک  دـید  ماما  درک  هنهرب  ار  دوخ  يور  هکنیمه  رادرب ، دوخ  يور  زا  هرز  نماد  هک  دومرف : مالـسلا » هیلع   » ماما نشوجلا 
دوخ هنیس  زا  هماج  رمش  نک . هنهرب  هنیـس  هک  دومرف ؛ هگنآ  تسا . تسار  هناشن  کی  نیا  يراب  تفگ  هدمآرد  هب  شناهد  زا  كوخ  نادند 

هّللا و تاولص   » ار يادخ  لوسر  بشما  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » هّللا لوسر  يّدج  قدص  تفگ : دراد . صرب  غاد  هنیس  رب  هک  دید  درک ، رود 
نم هب  هک  اهناشن  نآ  دوب . دهاوخ  لکش  نیدب  وت  هدنشک  دمآ و  یهاوخ  نم  دزن  نیشیپ  زامن  ادرف  تفگ  هک  مدید . باوخ  رد  هیلع » همالس 

: تفگ تسا ؟ زور  هچ  زورما  هک  ینادیم  رمش  يا  شاب  ار  راک  تسا . دوجوم  وت  هب  همه  دندومن 
؟ تسا تعاس  هچ  تعاس  نیا  هک  یسانشیم  تفگ  اروشاع ، زور  تسا و  هعمج  زور  منادیم 

دنناوخیم هبطخ  اهربنم  يالاب  رب  مّدج  تّما  نابیطخ  تعاس  نیا  رد  تفگ : تسا . ندرازگ  هعمج  زامن  ندـناوخ و  هبطخ  تقو  يرآ  تفگ 
وت هداهن و  نم  هنیس  رب  يور  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » لوسر ترـضح  رمـش !؟ يا  ینکیم  نیا  نم  اب  وت  دنیوگیم و  مراوگرزب  ّدج  تعن  و 

تـسد رب  ار  مالـسلا » هیلع   » ربمغیپ ياّیرکز  حور  مرگنیم  نم  و  یهنیم ؟ نآ  رب  غیت  وت  هدادیم و  نم  قلح  رب  هسوب  و  ياهتـسشن ؟ اجنآ  رب 
هب ور  نم  ات  تسا  زامن  تقو  هک  زیخرب  نم  هنیس  زا  رمش  يا  منکیم . هدهاشم  شیوخ  پچ  تسد  رب  ار  موصعم  ییحی  حور  دوخ و  تسار 

یهاوخ هچ  ره  مشاب  زامن  رد  هک  نامز  نآ  میروخ  مخز  زامن  رد  هک  تسا  ثاریم  ردـپ  زا  ارم  نوچ  و  مدـنویپ ، رد  زاـمن  هتـسشن  مرآ . هلبق 
هب دـش و  لوغـشم  زامن  هب  نوچ  هدروآ و  هلبق  هب  يور  تشاد  تقاط  هک  رادـقم  نآ  باـنج  نآ  تساـخرب و  دّیـس  نآ  هنیـس  زا  رمـش  نکب .
انا هّلل و  انإ  . » دیناشچ تداهش  تبرش  ار  ترضح  نآ  هدجس  رد  مه  و  دنک ، مامت  ار  زامن  مولظم  ماما  نآ  هک  درکن  ربص  رمـش  تفر  هدجس 

« نوعجار هیلا 
ص:439  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دمآرب توربج  ریاظح  لها  زا  هلول  و  داتفا ، توکلم  عماوص  رد  هلغلغ  لاح  نیا  رد  و 
يالاب رب  ناویک  تشادزاب ، برط  زا  تسد  ارهز  لد  يارب  هرهز  داتفا  قاحم  هاچ  رد  يارآناهج ، هام  داتسیازاب و  بات  زا  زورفا  ملاع  باتفآ 

هیرگ هب  ـالبرک  یحاون  زا  ناـیّنج  دنتـشادرب ، هلاـن  اوه  فوج  رد  ناگتـشرف  تشارفارب . تیزعت  ياول  ار  ناگدزتبیـصم  قاـّفتا  ناویا  تفه 
بارغ هرعن  هدش  قّرفتم  اهنایـشآ  زا  اوه  ناغرم  دـیزرلب و  شیوخ  رب  یهلا  بضغ  زا  نیمز  دـینادرگ ، رپ  نوخ  زا  نماد  نامـسآ  دـندمآرد ،

هب اههوک  دـندیناسر  کلف  جوا  هب  ترـسح  جوم  اهایرد  دـندیپطیم ، يراوخكاخ  رب  هدـمآ  نوریب  بآ  زا  ایرد  نایهام  دندیـشکرب . نیبلا 
نآ و  تسیک ؟ ناـغف  نآ  هک  تسنادیمن  سک  تساـخرب  فارطا  بناوج و  زا  هیرگ  زاوآ  دـندیلانب . زیگناتنحم  ياون  زیمآدرد و  يادـص 

؟ تسیچ تیزعت 
دنتسیرگب اّیرث  ات  اّیرث  زا  ملاع  لها  هکدنتسیرگب  امس  ضرا و  نیمه  هن  مغ  نیردنا 

دنتسیرگب البرک  دیهش  هاش  مغ  ردملق  حول و  یسرک و  شرع و  هام و  باتفآ و 
دنتسیرگب اوه  رد  ناغرم  و  بآ ، رد  نایهامتارف  بآ  زا  مورحم  بل  نآ  ياوه  رد 

دنتسیرگب یفطصم  قاّفتا  رب  ءایبنانانک  يراز  یضترم  رهب  دنتشگ  ءایلوا 
زا راّبجلا » کلملا  تاولص   » هیلا راتخم  دمحا  ناوریپ  لد  دنتسیرگب  ءاسّنلا  ریخ  رطاخ  يارب  زارـس  هب  رـس  ناروح  سودرفلا  ّتنج  روصق  رد 

سبحم رد  هلزان ، هعقاو  نیا  ثودـح  راهظا  زا  تیب  لها  ناراداوه  ناج  و  تسنادرگرـس . راو  هریاد  ّریحت  ماـقم  رد  هلیاـه  هثداـح  نیا  عوقو 
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رگج دزاسیم و  بابک  ار  نامورحم  لد  دزورفایم  رب  هنیس  نوناک  رد  تیاکح  نیا  هلعـش  هک  هاگره  نازحا . دنبیاپ  زکرم  هطقن  نوچ  رّکفت 
. دزوسیم نوخرپ 

تخوس هب  رپ  ار  کلم  هناورپ  وچ  مهآ  هلعشتخوسب  رتخا  لد  نم  ناغف  زا  شود  کلف  رب 
رد یفوک  مثعا  نب  دـمحا  تخوسب  رت  کشخ و  هلعـش  دز  نوچ  هک  شتآ  نیا  زا  هآرت  هدـید  یفوص  کـشخ و  بل  شمغ ، زوس  زا  دـهاز 

رگیدکی مدرم  هچنانچ  دش ، کیرات  ناهج  هدمآ  دیدپ  خرـس  يرابغ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  لتق  نراقم  هک  : » دنکیم لقن  دوخ  خیرات 
ار

ص:440  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیـسح ماما  بسا  و  دش ، یلجنم  ملاع  هتـشگ  عفترم  رابغ  یتعاس  زا  دعب  اّما  تسا . دنوادخ  باذع  همّدـقم  هک  دـندرب  نامگ  دـندیدیمن و 

نآ نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  يوم  هدـمآزاب ، ياهظحل  زا  دـعب  تفرگ و  ندـیود  یبناج  ره  هب  هدـیمر  رورـس  نآ  لتق  زا  دـعب  مالـسلا » هیلع  »
. داهن مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  همیخ  هب  يور  هدرک  ناور  اههدید ، زا  بآ  هتخاس و  هدولآ  بانج 

ار بکرم  هدـمآرب و  ناشیا  داهن  زا  دایرف  تسین . ادـیپ  راوس  دـیآیم و  هدولآنوخ  يور  اب  هک  دـندید  ار  بسا  ماما ، مرح  یلاـها  نوچ  اـّما 
نایم رد  وا  هک  دادیم  هزاـجا  تلد  رخآ  يدرواـین ؟ ارچ  يدرب  هچناـنچ  يدرک و  هچ  ار  ماـما  حاـنجلا  وذ  يا  دـنتفگیم : هتخاـس  بطاـخم 

.؟ یتشادرب وا  رکشل  يوس  هب  هار  وایب ، یتشاذگب و  نانمشد 
ار ماّیا  هاشنهش  يدرک  هچار  مالسا  دنوادخ  يدرک  هچ 

ياههرطق هدنکفا ، شیپ  رد  رس  حانجلا  وذ  دندرکیم و  اههحون  ناشیا  وت ؟ يوم  نیا  تسخرـس  نوخ  ؟ز  وت يور  رب  بسا  يا  تسکاخ  هچ 
. دیلامیم مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  ياپ  رب  ار  دوخ  يور  دیرابیم و  مشچ  زا  بآ 

تفر هیداب  بناج  هب  هک  هتفگ ، رخافملا  وبا  و  تفای . عاطقنا  شسفن  هک  دز  نیمز  رب  رس  نادنچ  بسا  نآ  هک  هدروآ : یمزراوخ  دیؤملا  وبا 
ره هداهن  اههمیخ  هب  يور  دورطم ، یعمج  اب  هیلع » هّللا  ۀـنعل   » دودرم رمـش  ترـضح ، نآ  لتق  زا  دـعب  اّما  دادـن و  ناشن  وا  زا  یـسک  رگید  و 
هب ترـضح  نآ  دـمآرد و  نیدـباعلا  نیز  ماما  همیخ  هب  نوچ  رمـش  و  دـندیدرگن . تاروع  درگ  هدرب  جارات  تراغ و  هب  دـندید  هک  یعاـتم 
رـس زا  هّللا ! ناحبـس  تفگ : ملـسم  نب  دیمح  دناسر  لتق  هب  ار  بانج  نآ  هک  تساوخ  هدیـشک  رب  غیت  تشاد . هیکت  يرامیب  فعـض  هطـساو 

هک يرادیمن ، مرش  و  یسرتیمن ؟ يادخ  زا  تفگ : هتفرگ  ار  رمش  تسد  ود  دعـس  رمع  هک  دناهتفگ : یـضعب  و  رذگرد . رامیب  نیا  نتـشک 
، رمـش یئامنیم ؟ مادقا  ریفن . هلان و  اب  ناشیوخ  ناّمع و  ناردارب و  ردـپ و  لتق  زا  تسا و  ریـسا  ضرم  ماد  رد  هک  هانگیب  ناوج  نیا  لتق  رب 

باب رد  نخس  نیا  یقاب  و  دندومن . هفوک  تمیزع  ءاسن  تعامج  ادهش و  ياهرس  اب  هدش  عنتمم  عینش  لعف  نآ  زا  دعس  رـسپ  هغلابم  ببـس  هب 
. لصألا عرفلاب و  مکحأ  ملعا و  هّللا  لصف و  ود  رد  دیآ  هتفگ  لیصفّتلا ، لامجإلا و  نیب  مهد 

ص:441  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

.« تسا هدمآ  شیپ  البرک  هعقاو  زا  دعب  ار  ع )  ) تیب لها  هک  یعیاقو  رد  : » مهد باب 

.« تسا هدش  عقاو  ار  تیب  لهأ  رم  البرک  برح  زا  دعب  هک  یعیاقو  رد   » لوا لصف 

نورق و هنمزا و  زا ، ینامز  چـیه  هب  هدوبن و  تیب  لهأ  يادهـش  هّیـضق  زا  رتبوشآ  لد  راـگزور  تاـقوا  زا  یتقو  چـیه  رد  هک  تسناد ، دـیابب 
( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  زور  زا  هک  تسا  لاح  نیا  تبارغ  هطـساو  هب  و  هدومنن ، يور  یتروص  البرک  هعقاو  زا  رتزوسرپ  راصعا 
رب متاـم  نیا  دـیدجت  مقر  دوش . وـن  مّرحم  هاـم  هک  هاـگره  تسا ، لاـس  تفه  لـهچ و  دصتـشه و  بیرق  هک  باـتک  نیا  فیلأـت  خـیرات  اـت 
هب یبیرال ، ملاع  يادن  یبیغ ، فتاه  نابز  زا  ددرگیم و  هدیشک  مالسلا » ةالصلا و  هیلع  مانأ  دّیس  ناراداوه  و  مالـسا ، لهأ  بولق  تاحفص 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


. دسریم ناشیا  ناگدزمتام  تیب و  لهأ  نارادتبیصم  شوه  شوگ 
دینک نایرب  البرک  هاش  زوس  زا  ار  هنیسدینک  ناغفا  یبن  طبس  مغ  رد  نازیزع  ناک 

دینک نادنخ  بل  نآ  دای  هیرگ  نایم  ردمشچ  بآ  دیزیر  كاخ  رب  بل  هنشت  نآیب  یپ  زا 
دینک نارابنوخ  هدید  زا  باحس ، نوچ  رگ  دزسیمناتسود  يا  دیدروآ  دای  وا ، نوخ  كاخ و  نوچ ز 

دینک ناتسب  نشلگ و  تشگ ، هک  تعاس  نآ  ردنادیهد  یبآ  اههدید  يوج  ار ز  شّدق  لخن 
دینک ناغفا  نالبلب  نوچمه  دردرپ  لد  ابشخر  قوش  زا  دینیب  لگ  يور  نوچ  نمچ  رد 

دینک  ناشفا  کشم ، يوم  نآ  شوخ و  دعج  نآ  دایماشم  رب  یئوب  باریس  لبنس  زا  دسر  رگ 
ص:442  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. مشتحم یهاش  یلع  نب  نیسح  ماما  دوب و  مرتحم  یهام  مّرحم  هام  هک : دومرف  یگرزب 
ياههام زا  یکی  مّرحم  هام  دنتـشادهاگن . هاش  تمـشح  هن  و  دندروآ ، ياج  هب  هام  تمرح  هن  لد ، نیگنـس  ناّربکتم  و  لهاج ، نادـناعم  نآ 

نینچ رد  اعّدـم . مارم و  ندـش  اور  اعد و  تباجا  ّلحم  نیدآ ، زامن  تقو  ماّیأ و  دّیـس  هعمجلا  موی  مارتحا و  اـب  يزور  اروشاـع  زور  مارح و 
دنتخاس نیگنر  نوخ  هب  يزورف  لد  راسخر  يزور  نانچ  رد  دندروآرب و  تیب  لهأ  زا  روش  اروشاع ، رد  دندرک و  یهاش  نانچ  دصق  یهام 
تقفاوم رب  نیبّرقم  هکئالم  هرمز  نیلـسرم و  ءایبنأ و  حاورا  هک  يزور  بجع  دندروآرد . ياپ  زا  یتلود  بحاص  يانب  هب  یتعاس  نانچ  رد  و 

ارذع لوتب  اب  ملا  تیزعت و  مغ و  تبیصم و  رد  تشرـس  هزیکاپ  نانیع  تشهب و  ناروح  و  دندوب ، نایرگ  هعقاو  نآ  زا  نیرخآ  نیلّوأ و  دّیس 
اروشاع زور  زورما  هک  دـیلانیم  نیمز  رامـشیب ، تنحم  تّدـش و  مشح  لـیخ و  دوب و  راـسنوگن  ترـشع  ملع  زور  نآ  رد  دـندومن . قاـّفتا 

. تسا روش  هنتف و  زور  هک  درکیم  دایرف  نامز  تسا ،
زورما تسا  رونیب  کیرات و  ناهجزورما  تسا  اروشاع  هک  يرگب ، ایب 
زورما تسا  روهقم  مصخ  تسد  هبتسا  هدید  رون  ار  یبن  وک  ینیسح 

زورما تسا  رود  رس  نت ز  نت ، زا  رسنوخرگج  بل  هنشت  قلح و  هدیرب 
هداـهن نید  گرزب  نآ  نینزاـن  قلح  رب  نیک  رجنخ  نیعل ، رمـش  زور  نآ  رد  زورما و  تسا  روتـسم  غیت  غیم  هب  ! اـغیرد يا  شباـتفآ  نوچ  خر 

زور نآ  رد  هداتفا ، نوخ  كاـخ و  رد  یتفرگ ، تسدـب  رـشحملا » موی  یلا  هیلع  هّللا  یّلـص   » ربمغیپ هک  شرّطعم  يوسیگ  زور  نآ  رد  تسا .
دندومنیم و بارطضا  یگنشت  بات  زا  تمارک  تماما و  هشیب  ناگچب  ریش  دندوب و  باریس  تلاهج ، هیداب  ناکوخ  تلالض و  هّلحم  ناگس 

. دنتخادنا كاخ  رب  شنت  هتشادرب  هاش  نآ  كرابم  رس  زور  نآ  رد 
دینک ندرگ  رد  زجع  سالپ  متام  نیا  ردنوربک  جات  رس  زا  دیرادرب  تسا  اروشاع  زور 

يداش و زا  زور  نیا  رد  تیب ، لهأ  ناراداوه  دـینک  نماد  رد  هدـید  يوج  نوخ ز  ياههرطقناج  بیج  نادیهـش  هاش  مغ  زا  دـیزاس  كاـچ 
هآ یتعاس  دیرابب و  هدید  زا  متام  کشا  ینامز  دیئاشگب ، هتخوس ، لد  يور  رب  تنحم  هودنا و  ياهرد  وا  دیئامن  هنارک  ترشع 

ص:443  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دـیناد و دوخ  تبیـصم  تنحم و  زور  ار  زور  نیا  دـییرگب و  اروشاع  زور  هک ، تسا  روکذـم  اـضرلا  نویع  رد  دـیرآرب . هنیـس  زا  كاـنزوس 

یلاـعت هناحبـس و  قـح  دـهن ، فرط  رب  اـیند  ياـهراک  اروشاـع  زور  هک  ره  هک  دـیئامن ، ماـیق  تبیـصم  مسارم  هب  هدرک  اـیند  تاّـمهم  كرت 
وا رورـس  حرف و  زور  ار  تمایق  زور  یلاعت  دـنوادخ  درامـش ، دوخ  مغ  ملأ و  زور  ار  زور  نیا  هک  ره  دروآرب و  وا  ترخآ  ایند و  ياهتجاح 

. ددرگ نشور  تیب  لهأ  لامج  هب  نانج  هضور  رد  يو  هدید  و  دنادرگ .
ام اب  یلع  و  تاجرد ، رب  یلعا  ّتنج  رد  هک  یهاوخیم  رگا  بیبش  نب  اـی  هک ، « 1  » هدمآ بیبش  نب  ناّیر  ثیدـح  رد  اضرلا  نویع  رد  مه  و 
نآ اب  ار  وا  درادیم ، تسود  ار  یـسک  هک  ره  هک  ام  یتسود  داب  وت  رب  و  وش ، نیگمغ  ام  مغ  هب  شاب و  كانهودنا  ام  هودنا  رب  سپ  یـشاب ،
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. درک دنهاوخ  رشح  سک 
ناهانگ دزرمایب  یلاعت  قح  ددرگ ، ناور  وت  راسخر  رب  کشا  ياههرطق  هک  یتّیثیح  هب  مالسلا » هیلع   » نیسح رب  ییرگب  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 

. رایسب كدنا و  هریبک و  هریغص و  زا  ار  وت 
ياههفرغ رد  یهاوخ  رگا  ار و  مالسلا » هیلع   » نیسح رم  نک  ترایز  دشابن ، هانگ  چیه  ار  وت  یسر و  يادخ  هب  هک  یهاوخ  رگا  بیبش  نب  ای 

نیـسح ماما  تمزالم  رد  هک  یناسک  باوث  یبایب  هکنآ  ار  وت  دـنادرگیم  داش  رگا  و  نیـسح . نالتاق  رب  نک  نیرفن  يدرگ ، نکاـس  تشهب 
رب ات  یمدوب ، رضاح  هکرعم  نآ  رد  نم  یکـشاک  هک  نارذگب  رطاخ  رب  ینک ، دای  البرک  هعقاو  زا  هک  هاگره  دناهدش . دیهـش  مالـسلا » هیلع  »

. یمدرک راثن  ناج  نامولظم  هاش  نآ 
هک دـنیوگ  یـضعب  دوب و  ناسارخ  هاشداپ  هک  ثیل  نب  ورمع  هک  دـناهدروآ ، نیـسح  راـگزور  هب  رگ  يدوبادـخ  قح  هب  یمدرک  ادـف  ناـج 
هب نیّرز  زرگ  يدرک ، ضرع  ورب  لّـمکم  راوس  رازه  هک  يو  يارما  زا  يریما  ره  هک  دوب  هدرک  عـضو  ياهدـعاق  ثیل  نب  بوـقعی  شردارب 

لّمکم راوس  رازه  کـی  ره  و  دـش . هتـشون  رتـفد  رد  نیّرز  زرگ  اـب  ریما  تسیب  دـص و  دـندرک  ضرع  وا  رکـشل  عومجم  يزور  يداد ، يو 
نیا نوچ  دنتشاد ،

______________________________

عالّطا بسک  تهج  دناهدومن  وگزاب  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  مامت  لتاقم  بابرا  عون  هک  دشابیم  تاروهـشم  زا  بیبش  نب  نایر  ثیدـح  (- 1)
ءاضرلا ج 1 ص 299. رابخا  نویع  مقر 5 - دلج 72  قودص  یلاما  راونالا ج 44 ص 285  رحب  دوش . عوجر  رتشیب 

ص:444  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هلان و هب  تقو  رـس  هب  هداـهن ، كاـخ  رب  يور  تخادـنا و  رد  بسا  زا  ار  دوخ  هتـشگ ، ناـیرگ  ثیل  ورمع  دیـسر  هاـشداپ  ضرع  هب  تروص 

! کلم يا  هک  دیسرپ  دوب  خاتسگ  رایسب  يو  اب  هک  یمیدن  دمآ . دوخ  لاح  هب  هک  ینامز  زا  دعب  تخادرپ . يراز 
زا لد  هتخاـس و  اـهراک  عـیطم ، يارزو  ءارما و  عیـسو و  يراد  یکلم  تـست  داـبکرابم  يداـش و  تـقوتست  داـیرف  هـیرگ و  تـقو  هـن  نـیا 

؟ دوب هچ  هیرگ  ببس  هتساریپ ، رادتقا  ناتسوب  رد  رایتخا  لاهن  هتسارآ ، راوس  رازه  تسیب  دص و  هتخادرپ ، اههغدغد 
دمآ و مرظن  شیپ  رد  البرک  هعقاو  مدرک . هدـهاشم  ار  ناشیا  یگنادرم  يدرم و  مدـید و  ار  دوخ  رکـشل  یگتـسارآ  نوچ  هک  تفگ : ورمع 

رکـشل نایم  رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک  یتقو  رد  مدوبن  راوخنوخ  يارحـص  نآ  رد  زوریف  رکـشل  نیا  اب  زور  نآ  ارچ  هک  مدرب  وزرآ 
ار رفظ  حتف و  هار  ای  یمدرک ، ادف  ناج  ای  یمدروآ . رب  تیب  لها  نانمشد  زا  رامد  یمدش و  رضاح  تعامج  نیا  اب  نم  دوب ، هدنامرد  نمشد 

یمدرب نایاپ  هب 
بکارم زا  یبکرم  رب  هتـسب  نایم  رب  رهاوج ، هب  هتـسارآ  عّضرم  جاود  رـس و  رب  لّلکم ، یجات  دـندید  باوخ  رد  ار  وا  تاـفو  زا  دـعب  هّصقلا ،

تافو زا  دعب  وت  لاح ، ریما  يا  دنتفگ : ناود ، يو  تسار  پچ و  رب  نتمیس ، نادلو  و  ناور ، وا  شیپاشیپ  ندب  كزان  ناملغ  هتسشن ، تشهب 
مدرک و رکـشل  ضرع  زور  رد  هک  یتّین  ببـس  هب  دـینادرگ ، دونـشخ  نم  زا  ار  نامـصخ  دـیزرمایب و  ارم  يادـخ  تفگ : تشذـگ ؟ هنوگچ 

. تشذگ نم  لد  رب  نامولظم  هرابرد  هچنآ  مدروآ و  رطاخ  هب  البرک  يادهش  تنواعم 
تسا تاجن  بجوم  درذگیم ، یسک  لد  رد  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ترـصن  تهج  هب  هک  یتّین  درجم  هب  هک  دوشیم  مولعم  هتکن  نیا  و 

. دوب دهاوخ  تاجرد  ّولع  تافرغ و  تعفر  دندیشچ ، تداهش  تبرش  ترضح  نآ  تمزالم  رد  هک  نادیهش  نآ  يازج  ههبشیب  سپ 
دنراد یمهرم  تمحر  اجنآ ز  دنتفای  اجنیا  هکیمخز  رهب  ناشیاک  نیبم  مک  مشچ  هب  ار  نادیهش 

هک ره  هک  دوـمرف : اـضّرلا  نوـیع  رد  مه  دـنراد و  یملاـع  شوـخ  ملا  دردیب و  دـلخلا  راد  هبشوخاـن  ملاـع  نیز  ملأ  درد و  اـب  دـنتفر  رگا 
سپ دنک ، دای  ار  البرک  هّیضق  ینعی  ار  ام  تبیصم 

ص:445  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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هدـنز ار  ام  رکذ  هک  دزاس  یـسلجم  هک  ره  و  دـیرگن . دـشاب  نایرگ  اهمـشچ  همه  هک  يزور  نآ  رد  وا  مشچ  دـنایرگب  ار  یـسک  ای  دـیرگب 
هدید زا  بآ ، ياهرطق  ماجنا ، تّقـشم  ماّیا  نیا  رد  ات  نک  دـهج  زیزع ! يا  سپ  دریمب . لوه  زا  اهلد  همه  هک  یتقو  هب  دریمن  وا  لد  دـنادرگ ،
. دوب دهاوخ  هنیس  زوس  هدید و  بآ  « 1 « » َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   » رد وت  هّیده  هک  يرادنپم  لصاحیب  عیاض و  ار  هرطق  نآ  يرابب و 

! تیب لها  ناقاتـشم  يا  هک  هدروآ ، هّللا ) همحر   ) یمزراوخ همئالا  رون  ناتـسب  یکلم  هتـسهآ و  نزب  یهآرادرب  یجنگ  هدولآ و  هدب  یکـشا 
هب درگنیم . امـش  کشا  هب  سدق  جدوه  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  سّدقم  حور  هک  دینک  يراز  هلان و  نادـناخ ، ناّبحم  يا  دـییرگب و 

، هتسیرگ وا  يارب  زورما  هک  ره  ددنب  رب  تعافـش  رمک  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک  يزور  دنکیم  رظن  تقفـش  يور  زا  دوخ  نارادمتام 
. ددنخ هب  دارم  نتفای  يداش  زا  شدیما  بل  زور  نآ 

ماما هک  هدروآ ، ریبک  ریـسفت  رد  هیلع » هّللا  ۀـمحر   » يراخب لیعامـسا  ماما  تسیاهدـنب  كرابم  نیب ، رخآ  درمتسیاهدـنخ  ام  هیرگ  ره  رخآ 
یتیزعت ناسآ  ار  تیزعت  نیا  دیرامـشم و  یتبیـصم  لهـس  ار  تبیـصم  نیا  ناناملـسم  يا  تفگیم : اروشاع  سلجم  رد  هّرـس » سّدق   » دهاز

. دیرادنپم
یتسیرگ نوخ  بش  همه  نارتخا  مشچ  زایتسیرگ  نوناق  هب  رهپس  را  متام  نیز 

هیلع  » نیـسح ماما  لتق  زور  رد  هک  دـش  هتفگ  نیزا  لبق  یتسیرگ  نوزفا  همه  زا  مغ ، نیرد  نم  اـتیمدوب  مشچ  نت  همه  یکـشاک  ربا  نوچ 
. دنتفای هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  دنتشادرب ، سدقملا  تیب  یلاوح  رد  هک  یخولک  یگنس و  ره  مالسلا »

هیلع هّللا  یلص   » لوسر دومرف : دبعم  ّما  هدازرهاوخ  دنه  زا  تسا  هدرک  تیاور  راربالا  عیبر  باتک  رد  يرشخمز  هک  هدروآ  هّوبنلا  دهاوش  رد 
هضمضم بآ  درک و  هضمضم  تسـش و  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ود  ره  و  دیبلط ، بآ  دش  رادیب  نوچ  درک و  باوخ  نم  همیخ  رد  هلآ » و 

میدید میدرک ، دادماب  نوچ  تخیر ، دوب ، همیخ  فرط  کی  رب  هک  ینب  راخ  رد  ار 
______________________________

هیآ 88. ءارعش  هروس  (- 1)
ص:446  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

« ریش معط  نوچ  وا  معط  ربنع ، يوب  نوچ  نآ  يوب  : » گرزب سب  هدروآ  راب  اههویم  تسا و  هتسر  گرزب  یتخرد  عضوم ، نآ  زا  هک 
واگ و رتش و  ره  یتسویپ و  تّحـص  هب  يدروخ  رامیب  رگا  یتشگ و  بآریـس  يدرک  لوانت  هنـشت  رگا  و  يدـش ، ریـس  يروخب  هنـسرگ  رگا 

نارامیب يافش  يارب  اههیداب  همه  زا  میدوب . هداهن  مان  هکرابم  هرجش  ار  نآ  ام  و  يدش ، رایسب  يو  ریـش  يدروخب ، نآ ، گرب  هک  دنفـسوگ 
عزف دوب . هدش  درز  نآ  ياهگرب  هتخیر و  نآ  ياههویم  میدمآرد . دادـماب  زور  کی  دـنتفرگیم . ارف  نآ  هویم  زا  دـندروآیم و  ام  يوس  هب 
هعقاو نیزا  نوچ  و  كدنا . اّما  دادیم  هویم  نآ  زا  دـعب  دیـسر و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » تلاسر ترـضح  تافو  ربخ  هاگان  میدرک . رایـسب 

ربخ هاگان  هتخیر  ورف  نآ  ياههویم  تسا و  هدروآ  راب  راخ  همه  يو  خاش  ات  خیب  زا  هک  میدـید  میدـمآ  دادـماب  يزور  تشذـگ . لاس  یس 
زا نارامیب  میتفرگیم و  عفن  يو  گرب  زا  اّما  دادن . هویم  رگید  تخرد  نآ  زا  دـعب  دیـسر . مالـسلا » هیلع  یلع   » نینمؤملا ریما  ترـضح  لتق 

میظع هثداح  تبون  نیا  هآ ! میتفگ  هتـشگ ، هدرمژپ  يو  ياهگرب  دوب و  هدش  ناور  صلاخ  نوخ  نآ  قاس  زا  راب  کی  ات  دـنتفاییم . افـش  نآ 
مومغم لولم و  ام  هکنآ  نایم  رد  میدیدیمن ، ار  یسک  میدینشیم و  تخرد  ریز  زا  يراز  هحون و  زاوآ  دمآرد  بش  نوچ  تسا . هدش  عقاو 

مایق تبیـصم  مسارم  هب  میدرک و  عزج  میتسیرگ و  هب  رایـسب  دیـسر ، ام  هب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  لـتقم  ربخ  هاـگان  میدوب ، نوزحم  و 
. میدومن

نیا نالقان  و  زوسناج ، ربخ  نیا  نایوار  اّما  شابم  مک  یتخرد  زا  رخآ ، متام  رد  يرگنوخشابم  مّرخ  یمد  لد  يا  تسا  تنحم  ناـمز  نیا 
ناگنـشت يور  رب  الب  برک و  ياـهرد  اـفویب  هناـمز  دومن و  يور  نادیهـش  هاـش  هعقاو  تروص  نوچ  هک : دـناهدروآ  نینچ  زودـنا ، مغ  رثا 

هرز هب  دانع  نامک  هدـمآ  نوریب  هلیح  ردـغ و  هاگنیمک  زا  ثداوح  رکـشل  دوشگب . اـفج  روج و  تسدـب  اـبع ، لآ  تارّدـخم  ینعی  ـالبرک ،
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. دندروآ رایخا  دّیس  تیب  لها  هواقن  راربا و  لیخ  رس  هب  يور  هداهن  نآ  رب  راد ، بآ  رهز  ياهغیت  راکش و  رگج  ياهریت  دندرک .
دنتخیر رادافو  ماما  نآ  رب  ار  دوخلیس  وچ  نانمشد  دز و  جوم  هنتف  يایرد 

دنتخیر  راوخ  رکش  نایطوط  ياهنوخدنتخوس  يوگ  نخس  نالبلب  ياهرپ 
دنتخیر راخ  ره  رس  رب  هفوکش  نوچمهیضترم  ناتسب  دوب ز  هک  ياهویم  ره  ص:447   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دنتخیر راسخر  لگ  رب  کشرس  ناروحداتف ، اپ  تیالو ز  ناتسوب  ورس  نآ 
ناگدزمغ هآ  دود  زا  کلف  مشچ  و  هریت ، هودنا  رابغ  هب  ملاع  يور  دنتخیر  راقنم  تارف ز  بل  رب  نوخ  ع)  ) نیـسح متام  یپ  البرک ز  ناغرم 

. تشگ هریخ  راقنم  ز 
نیمز تخیر . نماد  رد  قفش  نوخ  نامسآ  دیبنج ، هب  ياج  زا  عیسو  یسرک  دیزرل و  هب  میظع  شرع  تعاس  نآ  رد  : » هک هدروآ  هّمئألا  رون 

. تخیب راگزور  قرف  رب  تریح  رابغ 
نیـسح ماما  نوخ  رد  دمآرد و  اوه  زا  دیفـس  يرتوبک  لاحلا  یف  دنتفرگرب ، دایرف  ناغرم  دـندمآ و  شورخ  رد  نایهام  شوج و  رد  اهایرد 

هیلع و هّللا  یّلـص   » لوسر هضور  درگادرگ  هنیدـم  هب  نارپ  نارپ  تفرگ ، رد  زاورپ  و  تخاس . خرـس  ار  دوخ  لابورپ  هدـیطلغ  مالـسلا » هیلع  »
تـالّمأت هدـقع . نآ  لـح  رد  دـندوب و  ناریح  تروص  نآ  رد  هنیدـم  لـها  و  دـیکچیم ، نوخ  يو  لاـبورپ  زا  هرطق  هرطق ، دـیرپیم و  هلآ »

هتسکش لابورپ  رب  البرک  دیهش  لاح  همان  غرم  نآ  هک  دنتسناد  دیسر . مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هعقاو  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  ات  دندومنیم .
. دوب هدمآ  مانأ  دّیس  هضور  رس  هب  مالعا  تهج  هتسب ، دوخ 

هلمج زا  تسا و  رایسب  البرک  رد  ناغرم  یگدولآ  نوخ  هّیـضق  لابورپ  شدزوس  هب  نم  هعقاو  زوس  زلاح  مسیون  رگا  غرم  درب  هک  ياهمان  هب 
تشگ و اـنیبان  شمـشچ  ود  ره  هدـش ، يراـط  يو  رب  یـضرم  هاـگان  ماـن ، هلیمج  تشاد  يرتـخد  يدوـهی  هک ، هدروآ  بئارغلا  زنک  رد  نآ 

لیدبت تهج  ار  يو  دوب . یناتسوب  رهش  جراخ  رد  ار  شردپ  تفرب ، راک  زا  شیاپ  تسد و  هچنانچ  تفرگ ، ار  يو  زین  رگید  للع  ضارما و 
دش نکاس  ناتسوب  نآ  رد  رتخد  دنادرگ . لیاز  ار  وا  ياهیرامیب  زا  یـضعب  اجنآ  ياوه  دیاش  هک  درب  عضوم  نادب  اوه  بآ و  رییغت  ناکم و 

: دومرفیم یّلست  نانخس  عاونا  هب  ار  وا  دوبیم و  يو  شیپ  مئاد  شردپ  و 
دنامب رهش  رد  بش  نآ  يدوهی  هتفاین ، یلصیف  ردپ  ّمهم  ار  اضق  تشاذگ و  غاب  رد  اهنت  ار  رتخد  دش و  رهش  هّجوتم  ترورض  هب  ردپ  يزور 

يرامیب زا  زین  رتخد  دیلانیم و  راز  راز  هک  دینـش  یغرم  زاوآ  رگید  تخرد  زا  حابـصلا  یلع  دـینارذگ و  بش  اهنت  یتخرد  ریز  رد  رتخد  و 
وا لد  رد  بیجع  يدرد  هدرک  لیم  وا  بناج  هب  دومن  عامتسا  غرم  هلان  نوچ  دوب ، نالان  دوخ 

ص:448  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ياهرطق ار  اضق  دومن  تخرد  هب  هّجوت  هدرک  الاب  رس  تشادن ، مشچ  هکنآ  اب  دیناسر و  تخرد  نآ  ياپ  هب  زاوآ  راجنهب  ار  دوخ  دمآ ، دیدپ 

هاگان دـیکچیم ، وا  لاب  زا  نوخ  تارطق  هک  دـید  یغرم  تسیرگن  رد  رتخد  دـیدرگ . نشور  مشچ  نآ  دـیکچ و  يو  مشچ  رد  مرگ  نوخ 
یئانـشور زین  نآ  دـیلام ، رگید  مشچ  رد  دـیکچ  شتـسد  رب  رگید  هرطق  اـت  تشاد  شیپ  ارف  تسد  دـش . اریگ  دـیکچ  وا  تـسد  رب  ياهرطق 

مـشچ نشور  تسردـنت و  رتـخد  دـش  ناور  دـیلام  ياـپ  رد  ياهرطق  دـش . كّرحتم  دـیلام  رگید  تسد  رد  تفرگ و  ارف  رگید  هرطق  تفاـی .
نآ هک  دیـسرن  شلایخ  هب  ددرگیم ، غاب  درگ  هک  دید  ینز  دمآزاب ، شردـپ  دومنیم . فاوط  فرط  ره  هب  تشگیم و  غاب  درگ  تساخرب 

؟ تفر اجک  وا  جرعا ، لش و  انیبان و  متشاد  يرتخد  تخرد  ياپ  نیا  رد  نم  یتسیک ؟ وت  نز  يا  هک  دیسرپ  دوب . دناوت  وا  رتخد  نز ،
ینامز زا  دعب  دش و  شوهیب  يداش  زا  ردپ  دوب ، التبم  لولعم و  هک  وت  رتخد  نآ  منم  ردپ  يا  کتنبا  انأ  هاتبأ  ای  تفگ : هدمآ  ردـپ  دزن  رتخد 

، درب دوب  اجنآ  رب  غرم  هک  تخرد  نآ  ریز  هب  ار  ردپ  و  تفگزاب ، تیاکح  مامت  رتخد  دومن  تساوخرد  هّیـضق  نآ  ّتیفیک  دـمآ  دوخ  اب  هک 
هتـسجخ لاف ، هدـنخرف  لاب  نویامه  غرم  يا  کلاح ؟ ام  كرابملا  ّریطلا  اهّیا  تفگ : هدولآنوخ ، لاـبورپ  اـب  دـید  یغرم  درک  هاـگن  يدوهی 

ایوگ ددرگ  يدوهی  تیاده  ببس  هک  نآ  تهج  یهلا  ماهلا  هب  غرم  تساجک ؟ زا  نآ  رد  تبحـص  رثا  و  تسارچ ؟ وت  لاب  رب  نوخ  نیا  لآم 
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زورمین دـنتفر ، نوریب  ياهشوگ  هب  یغرم  ره  میور  هناد  بآ و  بلط  هب  ات  میتساخرب  زورید  رویط  یعمج  ام  تفگ : حیـصف  نابز  هب  و  دـش ،
، دـندادیم ربخ  دـندوب  هدروخ  هچنآ  زا  کی  ره  هدـش ، عمج  دوب  هیداب  نالف  رد  هک  یتخرد  رب  ناـشیا  رثکا  اوه  ترارح  تیاـغ  زا  هک  دوب 

لهأ دیاهدروآ ؟ هیاس  هب  هانپ  امـش  هدـش و  نایرب  البرک  باتفآ  بات  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ناغرم  يا  هک  ام  هب  دیـسر  یئادـن  هاگان 
نوچ میدـش و  ناور  البرک  بناج  هب  یهلا  ماهلا  هب  ام  دـیاهدنام ؟ هناد  بآ و  مغ  رد  امـش  دنلوغـشم و  تبیـصم  متام و  هب  نیمز  نامـسآ و 

لابورپ میدنکفا و  وا  رب  ار  دوخ  میتسیرگب و  وا  رب  هلمج  ام  تفریم . يو  فیرش  ندب  زا  نوخ  زونه  و  دندوب ، هدرک  دیهش  ار  ماما  میدیسر 
يدوهی دیآ . دیدپ  تکرب  ریخ و  دسرب  نآ  زا  ياهرطق  هک  اج  ره  و  دکچیم ، نم  لاب  زا  هک  تسا  نوخ  نآ  نیا ، میدیلام ، يو  رد  ار  دوخ 

رگا تفگ : دینشب  نخس  نیا  هک 
ص:449  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هیلع  » نیـسح نوخ  تارطق  تنمیم  زا  نم  دنزرف  يدشن و  تفای  وا  نادـنزرف  رد  تکرب  نیا  يدوبن  قح  رب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ّدـج 
، دندیسرپیم يو  زا  مالسا  ببس  نوچ  و  دمآرد ، مالسا  هریاد  هب  دوخ  ناشیوخ  ناقّلعتم و  تیب و  لهأ  مامت  اب  سپ  یتفاین  تّحص  مالـسلا »

«. تسین بیجع  اهنینچ  يادخ  تردق  زو   » تفگیمزاب طسب  حرش و  هب  ار  بیرغ  تیاکح  نیا 
دوشگرب و نیـسح  ماما  باحـصا  هعتما  تراغ  هب  تسد  نوعلم  نشوجلا  يذ  رمـش  مالـسلا » هیلع   » ماـما تداهـش  زا  دـعب  هک  دـیوگ : يوار 

رمـش و  اریخ » دیمح  ای  ّتیزج  : » تفگ نیدباعلا  نیز  ماما  تشاذگن و  ملـسم  نب  دیمح  دـناسر ، لتق  هب  ار  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  تساوخ 
. دراد هیکت  هک  شارف  نیمه  رب  ار  رسپ  نیا  دیشکب  ینعی  هشارف » یلع  هولتقا   » هک دزیم  هرعن 

هچنآ دـنرادب و  تراغ  زا  تسد  دـنوشن و  یبص  نیا  ضّرعتم  دـنیاین و  رد  ناـنز  همیخ  هب  هک  دـندرک  يداـنم  هک : تفگ  دعـس  رمع  هّصقلا 
. دندرکن تراغ  رگید  اّما  دندادنزاب ، زیچ  چیه  درکن و  تعاطا  یسک  ار  نخس  نیا  دنهدزاب  دناهدرب 

دایز رسپ  دزن  هداد ، یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  هب  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رـس  دعـس  رمع  هک  تسا : روکذم  يرونید  هفینح  وبا  خیرات  رد 
دندرک و نفد  ات  دومرفب  هدرازگ  زامن  ناشیا  رب  درک و  عمج  ار  دوخ  رکشل  ناگتـشک  هتفرگ ، رارق  البرک  رد  رگید  زور  ود  دوخ  داتـسرف و 
رب ناشیا  رذـگ  ّلحم  لها  نیتاوخ  مّوس  زور  حابـص  دنتـشاذگ و  هب  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ناـنچمه  ار  ادهـش  ریاـس  ماـما و  سّدـقم  ندـب 

ماما دوخ  ردارب  نت  بنیز  نوچ  هک ، دناهدروآ  تسین ، ادیپ  ناشیا  رس  نوخ و  كاخ و  قرغ  دندید  نادیهـش  نآ  اهنت  داتفا . هبراحم  هکرعم 
و يدادیم ، وا  يور  رب  هسوب  هک  تست  نیـسح  نیا  هّللا ! لوسر  ای  هادّمحم ! او  هاّدـج ! او  هک  دیـشکرب  دایرف  دـید  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح
رب هک  تست  هشوگرگج  نت  نیا  هدـش ، راتفرگ  تبرک  رد  يراز  يراوخ و  نیدـب  دـناوت  تیب  لها  نیا  يداهنیم . وا  هنیـس  رب  كرابم  يور 

. هداتفا رابغ  هدوت 
نیسح ياسکشم  ياسآ  هیلاغ  دنمکدولآنوخ  كاخ و  يور  رب  هیلاغ  ياج  هب 

نیسح يازفناج  لعل  دبلطیم  بآ  هکیتوقای  کشارپ  یماش ، هشیش  رهپس 
دعس رمع  دنتسیرگیم و  نمشد  تسود و  بنیز  راتفگ  زا  هّصقلا ، نیسح  يازع  یپ  زا  هدش ، شوپدوبکرینم  باتفآ  رتسکاخ  رس  رب  هتـسشن 

لئابق رب  ار  ادهش  سوءر 
ص:450  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هدنک هلیبق  هب  رس  هدزیس  دوب و  ریمن  نب  نیصح  ناشیا  رادرـس  میمت و  ینب  هب  رـس  هدراهچ  داد و  نزاوه  هب  رـس  ود  تسیب و  هتخاس ، موسقم 
درپس دزأ ، هلیبق  هب  رس  جنپ  دوب و  روعا  نبا  لاله  ناشیا  رتهم  دسا ، ینب  هب  رس  شش  تشاد و  ّقلعت  ثعـشا  نب  سیق  هب  ناشیا  تراما  داد و 

. دوب هداتسرف  یلوخ  تسد  هب  رتشیپ  ار  ع )  ) نیسح ماما  رس  و  دنوش ، ناور  هفوک  بناج  هب  درک و  فیقث  ینب  هدهع  هب  رگید  رس  هدزاود  و 
دمآ و دورف  لزنم  نآ  رد  دوب  یلزنم  هفوک  یخسرف  کی  رد  ار  وا  داهن  هفوک  هب  يور  هتشادرب  ار  نیـسح  ماما  رـس  یلوخ  : » هک دیوگ  يوار 

يرونت رد  هناخ  نآ  رد  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  دیسرتب و  يو  زا  یلوخ  رادتسود  لد  ناج و  هب  ار  تیب  لها  دوب و  راصنا  زا  وا  نز 
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هب دوب  هدش  یغای  دیزی  اب  یـصخش  تفگ : يدوب ؟ اجک  زور  دـنچ  نیرد  هک  دـمآ  شیپ  شنز  تسـشنب ، دوخ  ياج  هب  دـمایب  درک و  ناهنپ 
یتساخرب و بش  زامن  هب  هک  دوب  تداع  ار  نز  تفخب و  دروخب و  یلوخ  ات  درواـیب  ماـعط  تفگن و  چـیه  رگید  نز  میدوب . هتفر  يو  برح 

دـص ایئوگ  هک  دـید . نشور  ياهباثمب  ار  هناخ  دـمآرد . دوب  عقاو  اجنآ  رد  رونت  نآ  هک  هناخ  نادـب  تساـخرب و  بش  نآ  يدرازگ ، دـجهت 
. دناهتخورفارب غارچ  عمش و  رازه 

شتآ رونت  نیا  رد  دوخ  نم  هّللا ! ناحبـس  تفگ : بجعت  يور  زا  دـیآیم ، نوریب  رونت  نآ  زا  یئانـشور  هک  دـید  تسیرگن ، رد  کین  نوچ 
هدایز وا  بّجعت  دوریم ، نامـسآ  يوس  هب  رون  نآ  هک  دـید  تریح  نآ  رد  تساـجک ؟ زا  یئانـشور  نیا  ماهدومرفن  زین  ار  يرگید  هدرکن و 
نوریب ار  رس  نآ  تفر و  ارف  رونت  رـس  هب  نز  راهچ  نآ  زا  یکی  دندش . رونت  رـس  هب  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  دید  نز  راهچ  هاگان  تشگ .

داد تمایق ، زور  یلاعت  هناحبس و  ّقح  ردام ! مولظم  يا  و  ردام ! دیهش  يا  تفگیم : دیلانیم و  داهنیم و  دوخ  هنیس  رب  دیـسوبیم و  هدروآ 
رخآ دنتـسیرگب و  رایـسب  وا  تقفاوم  هب  رگید  نانز  نآ  و  مریگنزاب . شرع  همئاق  زا  تسد  دهدن ، نم  داد  ات  دناتـسب و  وت  ناگدنـشک  زا  نم 
نوچ تسیرگن . وا  رد  کین  دروآ و  نوریب  ار  رـس  هدـمآ  رونت  رـس  هب  تساـخرب و  هّیراـصنا  نز  دـندش . بیاـغ  هداـهن  رونت  نآ  رد  ار ، رس 
زاوآ یفتاه  هک  دید  نانچ  یـشوهیب  نآ  رد  دش  شوهیب  هدز  ياهرعن  تخانـش  هب  دوب ، هدید  رایـسب  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح 

هک درم  نیا  هانگ  هب  ار  وت  هک  زیخرب  هک  داد ،
ص:451  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ادن دندوب ؟ نایک  دندرک  يراز  هیرگ و  هدمآ  رونت  رـس  رب  هک  نز  راچ  نیا  هک  دیـسرپ  فتاه  زا  نز  درک . دنهاوخن  هذـخاؤم  تسوت  رهوش 
رگید نآ  دوب و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دیلانیم . تسیرگیم و  همه  زا  رتشیب  دـیلامیم و  هنیـس  يور  رب  ار  رـس  هک  نز  نآ  هک  دیـسر 

، دیدن ار  یسک  دمآ  دوخ  اب  نز  نآ  سپ  اغد ، نوعرف  نز  هیـسآ  مراهچ  و  مالـسلا » هیلع   » یـسیع ردام  میرم  موس  يربک و  هجیدخ  شردام 
كرابم يوسیگ  دیلام و  نآ  يور  رب  دروایب و  روفاک  هیلاغ و  تسشب و  كاپ  نوخ  زا  بالگ  کشم و  هب  دیـسوبب و  تفرگرب و  ار  رـس  نآ 

هک تسیک  رـس  نیا  نوبز . نوعطم  يا  نود و  نوعلم ! يا  تفگ : هتخاس . رادیب  ار  یلوخ  دمایب ، داهن و  كاپ  عضوم  رد  درک و  هناش  ار  ماما 
هکئالم جوف  جوف  تساخرب و  ناغف  نامسآ  ات  نیمز  زا  هک  زیخرب  تسادخ . لوسر  دنزرف  رـس  نیا  رخآ  ياهداهن ؟ رونت  نیا  رد  ياهدروآ و 

رد وت  زا  مرازیب  نم  و  دنیامنیم . کلف  هب  هّجوت  هدرک ، تنعل  وت  رب  و  دـننکیم ، يراز  هیرگ و  هدروآ ، ياج  هب  رـس  نیا  ترایز  دـنیآیم و 
ارچ ار  نادـنزرف  و  يوریم ؟ اجک  نز  يا  تفگ : یلوخ  داهن ، نوریب  هناخ  زا  مدـق  دـنکفا و  رـس  رب  رداچ  سپ  ناـهج  نآ  رد  ناـهج و  نیا 

؟ ینکیم میتی 
چیه رگید  تفرب و  نز  نآ  سپ  دـنوش  میتی  مه  وت  نادـنزرف  وگ  یتشادـن ، كاـب  يدرک و  میتـی  ار  یفطـصم  نادـنزرف  وت  نیعل  يا  تفگ :

ایحیب نآ  دروآ و  دایز  رـسپ  شیپ  هداهن  یقبط  رب  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  یلوخ  دـش  دادـماب  نوچ  اما  دادـن ، ناشن  وا  زا  سک 
شورخ دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  رابک  هباحـص  زا  هنع » هّللا  یـضر   » مقرا نب  دیز  دزیم ، ماما  نادند  بل و  رب  تشاد و  تسد  رب  یبیـضق 

رد هک  هبعک  يادـخ  هب  هک  نک . یبدایب  نیا  كرت  نزم و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  يایانث  رب  ار  بوچ  نیا  هناـجرم ! نب  اـی  هک  دروآرب ،
دنلب زاوآ  هب  هاگنآ  دادیم . وا  نادـند  بل و  رب  هسوب  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » ادـخ لوسر  هک  ماهدـید  راب  دـنچ  هک  دروآ  مناوتیمن  راـمش 
نـس ربک  ار  وت  هک  تسا  نآ  هن  رگا  دیز ، يا  تفگ : دش و  مشخ  رد  هّللا  ۀـنعل  دایز  نبا  دـندمآرد ، هیرگ  هب  زین  سلجم  راّضح  تسیرگب و 

. دابم دونشوخ  امش  زا  یلاعت  قح  برع  رـشعم  يا  تفگ : تساخرب و  سلجم  نآ  زا  دیز  یمدزب . ار  تندرگ  ّالا  ياهدش و  فرخ  هتفایرد و 
شیپ ار  رـس  نیا  تفگ : دایز  رـسپ  دمآ  نوریب  هرامألا  راد  زا  تفگب و  نیا  دیدرک ! ریما  دوخ  رب  ار  هناجرم  نبا  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  هک 

رب دیربزاب و  رکشل 
ص:452  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دیروآرد رهش  هب  رگید  ياهرس  اب  هدرک  هزین 
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یبجعلاوب تنیا  هزین  رس  ربیبن  دنمجرا  دنزرف  رس 
دنتشادرب ار  ادهش  ياهرس  دعس  رمع  رکشل  زور  ود  زا  دعب  هک : دناهدروآ  بوچ  رس  رب  هفوکش  نوچ  رگهولجبویغ  ناتـسوب  ورـس  نآ  رس 

يراز هحون و  زاوآ  دندید و  هداتفا  رسیب  دنچ  ینت  دندمایب و  دش  رادربخ  هیرضاغ  لها  دنتشاذگب . البرک  يارحـص  رد  ار  ناشیا  ياهنت  و 
زا دندناوخیم و  ناشیا  هیثرم  رد  دئاصق  دـندرکیم و  هحون  ادهـش  رب  هک  دـندوب  نایّنج  تعامج  نآ  دـننیبب و  ار  یـسک  هکنآیب  دـندینش ،

. تسا نیا  تیب  کی  نآ ، هلمج 
ینب نانز  اب  دندرک  تقفاوم  يرگهحون  متام و  رد  يرپ  نانز  ینعی  تایّربلل  ماما  دمحا  یفطصملا  تانبتاّیمشاهلا  ءاسن  ندعسی  ّنجلا  ءاسن 

ناگدیزگرب عومجم  يادتقم  ناگدیرفآ و  همه  ياوشیپ  هک  راّفغلا  کلملا  تاولص  هیلع  راتخم  دمحا  رابخأ  هدیزگرب  نارتخد  ینعی  مشاه 
. دوب

نیسح ماما  رب  ار  نایّنج  هحون  امش  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  هک  متفگ  یحل  هلیبق  زا  يدرم  اب  هک  دیوگ ، تاقث  زا  یکی  هک ، هدروآ  دهاوش  رد 
تـسود نم  متفگ : دـهد . ربـخ  ینعم  نیا  زا  ارت  هک  رگم  یـسرپن  هلیبـق  زا  ار  ياهدـنب  دازآ و  چـیه  يرآ  تفگ : دیاهدینـش . مالـسلا » هـیلع  »

: دنتفگیم هک  ماهدینش  نایّنج  زا  نم  تفگ : ياهدینش  ناشیا  زا  دوخ  هچنآ  مونشب  وت  زا  هک  مرادیم 
تـسد هب  ینعی  ار ، وا  نیبـج  دوس  هب  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » لوسر ترـضح  هک  تسنآ  ینعم  دودـخلا  یف  قیرب  هلفهنیبـج  لوـسرلا  حـسم 

. دوب رهاب  رهاظ و  وا  كرابم  راسخر  رد  سمل  نآ  هطساو  هب  لامج ، رون  هقراب  دومرف و  حسم  ار  وا  یناشیپ  كرابم  يو  هب  ای  فیرش 
تلاسر ترـضح  ینعی  وا  ّدج  دندوب و  شیرق  هلیبق  ناگرزب  زا  همطاف  یلع و  ینعی  وا  ردام  ردپ و  دودجلا  ریخ  هّدـج  وشیرق  اّیلع  نم  هاوبا 

لهأ هّصقلا ، دوب . دالوا  رخف  ءابآ و  فرش  هکلب  دادجا  نیرتهب  هیلع » هّللا  تاولص  »
ص:453  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هفوک یخـسرف  کی  هب  نوچ  دعـس  رمع  و  دندرک ، نفد  هاگبرح  نآ  رد  دندرازگ و  زامن  ناشیا  رب  هدومن ، زیهجت  ار  ادهـش  نادـبا  هیرـضاغ 
هفوک هب  يور  هدرک ، هزین  رس  رب  رگید  ياهرس  اب  ار  رورـس  نآ  رـس  سپ  دندوب ، هدروآ  يو  دزن  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  دیـسر ،
نارتش رب  هنهرب  ياپ  رـس و  هک ، دناهتـشون  بتک  یـضعب  رد  هکنآ  و  دـندربیم . هدـناشن  اـهلمحم  رد  ار  نیـسح  ماـما  يراوج  ءاـسن و  داـهن .

دوب تناها  تیب  لها  هب  تبسن  زین  نآ  دندربیم  هک  هجو  نیا  رب  یلو  هدیـسرن  تّحـص  هب  تسا و  فیعـض  یلوق  دندربیم . هدناشن  زاهجیب 
ملاع داب  دوب و  هتخادـنین  هیاس  ناشیا  كرابم  قرف  رب  باتناهج  باتفآ  دـندوب . تّفع  میرح  نارادرتس  تمـصع و  مرح  نایگدرپ  ناشیا  هچ 

. هتخاتن ناشیا  هزیکاپ  هرجح  درگ  درگ 
رّطعم دعج  هدرک  بوراج  همه  نایتشهبناشیا  هّدس  شیپ  هک  نید  مرح  فیافع 

ات دومرف ، هب  دیسر  دایز  نبا  هب  رکشل  ندمآ  ربخ  نوچ  رّونم و  رهم  هدنکف  ناشیا  رس  رب  هیاس  هنور  کبس  هام  هدومن  ناشیا  هرجح  فوط  هن 
یسک ات  دنتفرگب  ار  اههّلحم  رـس  ات  داتـسرف  راوس  رازه  هد  دورن ، نوریب  لابقتـسا  هب  هک  يراد ، حالـس  چیه  هفوک  لها  زا  هک  دندرک  يدانم 

رد ناغف  داتفایم  اهلمحم  نآ  رب  رظن  اهرـس و  نآ  رب  مشچ  ار  هک  ره  دندمآ و  نوریب  رهـش  زا  مدرم  سپ  دیاین . رب  ماوع  ياغوغ  دنکن و  هنتف 
نیز ماما  دـندرکیم . يرارقیب  هلان و  يراز و  هحون و  هدـش  نامیـشپ  هدرک  زا  زین  نافلاخم  زا  یـضعب  دنتـسیرگیم و  ياـهياه  هب  هتفرگ ،

ار ناشیا  تعامج  مادـک  سپ  دـنیرگیم ، ام  ناشیوخ  ناردارب و  ردـپ و  لتق  هب  رومأم  نایرکـشل  نوچ  هک  دومرف  مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا
؟ دناهتشک

. دنتسیرگیم هدرک  ّولغ  تیب  لها  لماحم  یلاوح  رد  هفوک  لها  هک ، هدروآ ، دیؤملا  وبا 
امـش هک  ادـخ  هب  لـغد  غورد و  هلیح و  رکم و  لـها  يا  هفوـک و  لـها  يا  هک  داد : زاوآ  دوـخ  جدوـه  نورد  زا  اـهیلع » هّللا  مالـس   » بـنیز
ردغ هلیح و  رب  لمتـشم  ياههمان  دیداد و  زیمآریوزت  ياهماغیپ  دیدروآ ، نم  ردارب  هب  قافن  رـس  زا  هّجوت  يور  دـیدرک و  غورد  ياههدـعو 
رود زا  دیتخاس و  طلسم  نایمدآ  نیرتهب  رب  ار  نایملاع  نیرتدب  دیدومن و  یعس  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر   » لآ تکاله  رد  دیداتـسرف و 
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مرش تلاسر  ترـضح  سّدقم  حور  زا  دیرابیم و  کشا  ام  شیپ  رد  ایر  يور  زا  نونکا  دیتخادرپن ، قح  تنواعم  ترـصن و  هب  نانک  هراظن 
نساحم زا  هک  تسیرگیم  یعون  هب  هفوک ، ناگجاوخ  زا  دوب  يریپ  نایم  نآ  رد  دیرادیمن ؟

ص:454  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیرتفیرـش امـش  ناناوج  دـنناریپ و  نیرتهب  امـش  ناریپ  تمایق ! نوتاـخ  رتخد  يا  یئوگیم  تسار  تفگ : تخیریم  ورف  کـشا  تارطق  وا 

. دوب دهاوخ  نایفوک  یماندب  بجوم  تمایق  مایق  ات  دش  عقاو  هک  تروص  نیا  نانوتاخ و  نیرتکاپ  امش  نیتاوخ  ناناوج و 
يور موش  نایماش  يا  تسا ، رهاظ  ملظ  هچ  نیوایحیب  نایفوک  يا  تسا ، شحاف  روج  هچ  نیا 

ماما كرابم  رـس  رب  رظن  هک  ره  هک  دـیوگ : يوار  يوه  يوه  ياههیرگ ، نادیهـش  لتق  سپ  زوياهياه  ياههدـنخ ، ام ، اب  برح  نامز  رد 
، ناگراتس نایم  رد  هام  نوچ  اهرس  نایم  رد  رس  نآ  تشگیم و  شوهیب  ترضح  نآ  توطس  تبیه و  زا  تخادنایم  مالسلا » هیلع   » نیسح

. دیشخردیم
هناخ هفرغ  رد  نم  دندینادرگیم ، هفوک  ياههچوک  رد  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  نوچ  هک  هدرک ، لقن  مقرا  نب  دیز  زا  دهاوش  رد 

«1 « » ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  ، » دناوخیم هک  مدینش  يو  رس  زا  دیـسر  نم  ربارب  رد  نوچ  مدوب  دوخ 
، رتبیجع تسا و  رتبجع  وت  رما  هّللا ، لوسر  نب  ای  تسیرـس  نیا  هک  هّللا  هک و  مدرک  ادـن  تساخرب ، نم  ياـضعا  رب  وم  لاـح  نیا  تبیه  زا 

بل مدوب  ع )  ) ماما رـس  کیدزن  نم  دنتفرگیم  ورف  اههزین  زا  دندیناسر  دایز  رـسپ  کشوک  رد  هب  ار  اهرـس  نوچ  هک  هدومرف : رگید  يزیزع 
هب ار  اهرس  نوچ  اما  « 2  » َنوُِملاَّظلا ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَسَْحت  َو ال  ، » هک دومرفیم  توالت  تیآ  نیا  متشاد  ارف  شوگ  دیبنجیم  شکرابم 
يو ياهتسد  رب  هزرل  تسیرگنیم  وا  يوم  يور و  رد  تشادرب و  ار  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  هراب  رگید  دندروایب  دایز  رـسپ  سلجم 

يوسیگ زا  هدراـهچ و  بش  هاـم  لاـثم  رب  تفاـتیم  رون  رـس  نآ  زا  داـهن و  دوخ  نار  يور  رب  تشاد ، تسناوتن  هاـگن  ار  رـس  هکناـنچ  داـتفا 
: تسا هدومرف  ینعم  نیدب  تراشا  هّرس » سّدق   » راونا مساق  ترضح  ایئوگ  هیلاغ و  زا  رتشوخ  دیسریم  ماشم  هب  ياهحیار  شنیکشم 

تسوا  يوسیگ  تهکن  دشابن  دح  نیا  ار  کشم  ؟ تسا وب  هچ  وب  نیا  ابص  داب  زا  دیآیم  ناج  يوب 
______________________________

هیآ 9. فهک  هروس  (- 1)
هیآ 42. میهاربا  هروس  (- 2)

ص:455  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هّبج و ابق و  داتفا و  يو  يابق  رب  نوخ  ياهرطق  داهن ، دوخ  نار  رب  ار  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  دایز  نبا  نوچ  : » هک هدروآ  رخافملا  وبا 

يور رب  هدرک  خاروـس  ار  تخت  تخر و  دـمآ و  نوریب  رگید  فرط  زا  دیـسر . يو  نار  تشوـگ  هب  هدرک  خاروـس  ار  يو  رازإ ، نـهاریپ و 
هکنانچ تشگ  رهاظ  میظع ، « 1  » ینتن وا  مخز  زا  و  دشن ، هب  دندرک  جالع  دنچ  ره  دنامب  وا  نار  رد  خاروس  نآ  دش و  بیاغ  دیـسر و  نیمز 
کـشم يوب  رب  مخز  نآ  هیرک  هحیار  نآ  دوجو  اب  یتسب و  خاروس  نآ  رب  کشم  هفان  هتـسویپ  يدوبن و  نآ  ندینـش  لّـمحت  ار  هّماـش  چـیه 
تخانـش هب  تمالع  نیدـب  ناگتـشک  نایم  رد  ار  وا  رتشا  کلام  نب  میهاربا  و  دیـسر ، لتق  هب  ات  دوبیم  التبم  ـالب  نیمه  هب  يدـمآ و  بلاـغ 

. تسا روکذم  همانراتخم  رد  هچنانچ 
ناشیا شیپ  رد  مالـس » اهیلع   » بنیز دـندروآ  داـیز  نبا  سلجم  هب  ار  تلاـسر  ناـمدود  تیب و  لـها  نابـستنم  نوچ  : » هک دـیوگ  يوار  اـّما 

نز نیا  ۀسلاجلا ؟ نم  دیسرپ : دایز  نبا  تسشن . هب  هدومنان  تافتلا  یسک  هب  هدرکان و  مالـس  تشذگ و  هب  دمآرد  سلجم  هب  نوچ  تفریم 
هک ار  يادخ  ساپـس  رکـش و  تفگ  دایز  نبا  تسا  نیـسح  ماما  رهاوخ  بلاط و  یبأ  نبا  ّیلع  رتخد  بنیز  دنتفگ ؟ تسا  سک  هچ  هتـسشن 

ربمغیپ هب  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  رم  شیاتس  انث و  هک  داد  باوج  مالس » اهیلع   » بنیز دینادرگ ، غورد  ار  امش  نخس  تخاس و  اوسر  ار  امش 
ار ناقـساف  يادـخ  دـینادرگ و  هزیکاپ  ساجرا  زا  ار  ام  « 2 « » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی   » مکح و هب  و  درک . یمارگ  هلآ » هـیلع و  هـّللا  یلـص   » شیوـخ
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. دنادرگ غورد  ار  ناراکدب  نخس  دزاس و  اوسر 
؟ شیوخ تیب  لهأ  دوخ و  ردارب  نأش  رد  ار  يادخ  عنص  يدید  هنوگچ  تفگ  دایز  نبا 

ّدج دوب و  هتفریذـپ  ّقلعت  ناـشیا  لـتق  هب  یلزا  هدارا  هک  دـندوب  یعمج  نم  تیب  لـها  مدـیدن ، يزیچ  یئاـبیز ) و   ) یئوکین زج  تفگ : بنیز 
یضار نآ  هب  دندیشکیم و  ینّابر  ریدقت  ناحبس و  مکح  راظتنا  ناشیا  دندوب و  هداد  ربخ  لاح  نیا  زا  ارم  ردارب  نم  رادمان  ردپ  راوگرزب و 

رد ناشیا  اب  ار  وت  یلاعت  يادخ  بیرقنع  هناجرم ، رـسپ  يا  و  دندومرف : فیرـشت  ترخآ  رد  دوخ  لزانم  ایند و  رد  دوخ  عجاضم  هب  هتـشگ 
تمصاخم وت  اب  ات  دنک  عمج  عضوم  کی 

______________________________

بولطمان دب و  يوب  (- 1)
هیآ 33. بازحا  هروس  (- 2)

ص:456  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هدـش بضغ  رد  نخـس  نیا  زا  دایز  هّللا  دـیبع  ار ، ناشیا  ای  دـشاب  ار  وت  ترـصن  رفظ و  زور  نآ  رد  هک  هناجرم  دـلو  يا  شیدـنارب  دـنیامن ،

هدزمتام نانز  صیـصخت  هب  دـنیامنن  هذـخاؤم  ناشیا  هتفگ  رب  ار  ناوسن  ریمالا  اهّیا  تفگ : یموزخم  ثراح  نب  ورمع  درک  وا  لـتق  رب  مکح 
شیاسآ تردارب  نایغط  هغدغد  زا  ارم  ریمض  یلاعت  يادخ  نیسح  رهاوخ  يا  تفگ : تشذگرد و  وا  لتق  زا  دایز  رسپ  ار  هدیـسر  تبیـصم 

. تفرگرب نم  رطاخ  زا  جنر  درد و  شناعباتم  يو و  ندش  هتشک  هب  و  داد ،
درخ زا  يا  ینکیم ، عـّقوت  لاـب  غارف  تحار و  حور و  نآ  ببـس  زا  هک  ياهـتخادرپ  یّمهم  هـفرط  ياهتخاـس و  يراـکوکین  دوـمرف ، بـنیز 

« یتسم نونکا  هک  رامخ  دنک  تادرف   » هدش تسد  زا  رادیاپان  هاج  هطساو  هب  هدش و  تسم  رورغ  بارش  زا  بیصنیب ؟ شناد  زا  و  هرهبیب ،
نیا رگا  يدرک ، عطق  ار  تلاسر  ناتـسوب  هرجـش  عرف  لصا و  یتشکب و  ار  تّوبن  نادناخ  رتهب  رتهم و  ياهدرک ؟ راک  هچ  هک  ینادیم  چـیه 

شیوخ ّیضرمان  لمع  يازج  هب  دنامب و  راگزور  هفیحص  رب  نآ  راثآ  هک  ددرگ  وت  يزور  یفسأت  يدوز  نیا  رد  تسوت ، لد  يافـش  ینعم 
. یسرب

هیلع  » نیدباعلا نیز  ماما  هّجوتم  دنادرگب و  بنیز  زا  يور  دایز  رسپ  تشذگب  ام  رب  دنامب و  وا  ندرگ  ربدرک  ام  اب  متس  هک  رگمتس  تشادنپ 
. تشک هب  ار  نیسحلا  نب  ّیلع  يادخ  هک  مدینش  نم  تفگ : دایز  نبا  تسا . نیسحلا  نب  ّیلع  دنتفگ  تسیک ؟ نیا  هک  دیسرپ  هتشگ  مالسلا »

نم رتگرزب  ردارب  وا  يرآ  همایقلا » موی  ابلاطم  هل  نا  هّللا   » تفگ و نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دیـسر . لتق  هب  هک  دوب  ربکا  یلع  نآ  دـنتفگ 
هک تفگ : هدش  بضغ  رد  دایز  رسپ  تمایق . زور  وت  اب  دنک  يو  نوخ  هبلاطم  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  ار  وا  هک  يادخ  هب  و  دش ، هتـشک  دوب ،

هدیبسچ يو  رب  تساخرب و  بنیز  دندرک ، يو  دصق  نالّکوم  دـیرآ ! نم  کیدزن  ار  شرـس  دـینزب و  ندرگ  دـیرب و  کشوک  رد  رب  ار  نیا 
یهاوخب ار  وا  هّتبلا  رگا  یتـخیر  هب  هک  قحاـن  ياـهنوخ  نیا  ار  وت  دوبن  سب  یتـشگن و  ریـس  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  نتـشک  زا  زونه  تفگ :

هدرک يو  هب  ور  سپ  میوگب  وا  باوج  ات  راذگب  نم  اب  نخـس  نامز  وت  هّمع  ای  تفگ : نیدـباعلا  نیز  ماما  ناسر . لتق  هب  ارم  تسخن  تشک 
ياهتداهش ام  تسام و  تداع  لاتق  لتق و  هک  ینادیمن  ینکیم  دیدهت  لتق  هب  یناسرتیم و  نتشک  زا  ارم  وت  دایز  رسپ  يا  تفگ :

ص:457  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
دناهتـشک و ام  لگ  رد  تردـق  تسد  هب  تنحم  مخت  دناهتـشرس و  تنحم  بآ  هب  ار  ام  بلاق  هکلب  مینادیم ، یهلا  ياهتمارک  نیع  ار ، دوخ 

. ام تنمیم  تداهش  تفایرد  تسام و  تعانص  ءادعا  كاله 
تستداعس ندومن ، برح  یغب  لها  ابتستداع  شیک ، دب  نمشد  لاتق  ار  ام 

زا ارم  تفگ  ار  دوخ  نامزالم  هدـش  رّکفتم  ياهظحل  دایز  نبا  تستداهـش  اـم  لد  يوزرآ  هک  اّقحیـسک  دـنک  تداهـش  هب  ارچ  اـم  دـیدهت 
هب دـیرآ . دورف  يارـس  نالف  رد  عماج  دجـسم  يولهپ  هدرب  نوریب  رـصق  زا  ار  ناـشیا  دـینک و  صـالخ  تعاـمج  نیا  ماربا  يوگ و  تفگ و 
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لاوحا دایز  رسپ  سرت  هطـساو  هب  هفوک  مدرم  زا  سک  چیه  دندروآ و  دورف  هدش  رّرقم  هک  یلزنم  رد  ار  ناشیا  هدرک  لمع  وا  نامرف  بجوم 
نشوجلا يذ  نب  رمش  هبلعث و  نب  نّصحم  سیق و  نب  رجز  هدرک ، ناشیا  رفس  بابـسا  هیهت  دایز  نبا  زور  دنچ  زا  دعب  دندیـسرپن و  ار  ناشیا 

ره رد  دـندرکیم و  لحارم  یط  لزانم و  عطق  هدـش  هجوتم  ناشیا  دـنرب  ماش  هب  تیب  لها  اب  ار  اهرـس  نآ  ات  درک  رّرقم  درم  رازه  جـنپ  اب  ار 
. دومرفیم روهظ  یناهرب  دومنیم و  يور  یتمارک  یعضوم 

هب نوچ  هک  دوب : نآ  یکی  دـش  عقاو  هار  رد  هچنآ  زا  دـیوگ  يوار  ددرگیم . روکذـم  دـندوب ، برقأ  روهظ  هب  هک  تایاکح  نآ  زا  یـضعب 
دمآ نوریب  مدرم  نآ  لابقتسا  هب  يدنتفگ ، یناّرح  ییحی  ار  وا  هک  دوب  يدوهی  يدرم  اجنآ  رد  هک  دوب  ياهعلق  هوک  رس  رب  دندیسر و  نارحب 

ارف شوگ  هتفر  رتشیپ  دـبنجیم . وا  ياهبل  هک  دـید  داتفا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  رب  شمـشچ  هاگان  درکیم ، هراـظن  اهرـس  نآ  رب  و 
رس نیا  هک  دیسرپ  هدش  بّجعتم  لاح  نآ  هدهاشم  زا  ییحی  « 1 « » َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   » هک دینـش : تاملک  نیا  تشاد 

؟ تسیک
يدوهی هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » یفطصم دمحم  تنب  همطاف  دنتفگ  هدوب  هک  شردام  دش  مولعم  شردپ  تفگ  یلع  نب  نیسح  نآ  زا  دنتفگ 

تفرگب و رـس  زا  هماّـمع  دـنار و  ناـبز  رب  تداهـش  هملک  سپ  يدـماین ، دـیدپ  وا  زا  ناـهرب  نیا  يدوـبن  قـح  رب  وا  ّدـج  نـید  رگا  تـفگ :
نیا هک  مرد  رازه  اب  دروآ  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  دزن  دوب  هدیـشوپ  هک  يزخ  هماج  داد و  تیب  لها  نیتاوخ  هب  هتخاس ، هعطقهعطق 

تانؤم هجو  رد  نک و  فرص  دوخ  جاتحیام  رد  ار 
______________________________

هیآ 227. ءارعّشلا  ةروس  (- 1)
ص:458  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ماش یلاو  نانمشد  زا  و  ياهتفرگ ؟ شیپ  هک  تسا  راک  هچ  نیا  هک  دندز  وا  رب  یه  دندوب ، اهرـس  نآ  لّکوم  هک  یتعامج  يامن . جرخ  دوخ 
ریـشمش ات  دومرف  ار  دوخ  نامداخ  دوب  هتفایرد  ّتبحم  قوذ  ار  ییحی  میزادنیب . ترـس  هنرگو  وش  رد  ناریـسا  نیا  درگ  زا  ینکیم  تیامح 
هزاورد هب  وا  تبرت  زورما  دیسر و  تداهش  هجرد  هب  تبقاع  تشگ ، هب  ناشیا  زا  نت  جنپ  هدرک  هلمح  ناشیا  رب  نایوگریبکت  دندروایب و  يو 

. دوشیم باجتسم  اعد  اجنآ  رد  دنیوگیم و  دیهش  ییحی  تبرت  تسا و  روهشم  فورعم و  ناّرح 
لصوم کیدزن  هب  هر  يانثا  رد  رکشل  نیا  نوچ  هک ، دناهدرک  لقن  شمغ  نادیهـش  كاخ  رـسب  رذگ  هبیبلطیم  وربآ  رگ  ناهج  ود  ره  رد 

ینک راثن  ام  رب  ات  زاس  اّیهم  رز  میس و  ياهقبط  و  يآ . نوریب  ام  لابقتسا  هب  يارایب و  ار  رهش  هک  دنداتسرف  لصوم  ریما  هب  ار  یسک  دندیسر ،
ناتـسود و ابرقا و  ناردارب و  نادـنزرف و  یلع و  نب  نیـسح  رـس  هک  ینک ، راختفا  تاهابم و  دوخ  نارقا  مامت  رب  وت  لزنم  هب  اـم  ندـمآ  هب  و 
ار تروص  هدرک  عمج  ار  رهـش  لها  دوب  لصوم  مکاح  هک  هلودـلا  دامع  ریما  میروآیم  زین  ار  وا  لایع  لها و  و  میراد ، هارمه  وا  ناراداوه 

لزن هدرک  قاّفتا  همه  نایلصوم  دیشابن ، ناتسادمه  ّتیضق  نیا  رد  دیهدن و  رد  نت  نخس  نیدب  هک  راهنز  موق  يا  تفگ : هدروآ و  نایم  رد 
دوب یلزنم  رهش  یخـسرف  کی  رد  سپ  تسین . تحلـصم  ام  رهـش  هب  امـش  ندمآ  دنتفگ  دنداتـسرفزاب و  ناشیا  شیپ  هدرک ، تسار  هفولع  و 

كرابم رس  زا  نوخ  ياهرطق  دندوب و  هداهن  یگنـس  رب  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  عضوم  نآ  رد  دندروآ و  دورف  اجنآ  رد  ار  ناشیا 
هب يدندش و  عمج  اجنآ  بناوج  فارطا و  زا  نامدرم  يدـیمد ، رب  هزات  نوخ  گنـس  نآ  زا  اروشاع  زور  لاس  ره  دـش ، هدـیکچ  نآ  رب  ماما 

دنتشادرب ماقم  نآ  زا  ار  گنس  نآ  ات  تفگ  هب  وا  ناورم  کلملا  دبع  تموکح  نامز  ات  دوبیم  نینچمه  يدندومن و  مایق  تبیـصم ، مسارم 
دیآرد هک  مّرحم  هام  لاس  ره  دناهداهن و  مان  هطقن  دهـشم  ار  نآ  دناهتخاس و  اجنآ  رد  يدبنگ  اّما  دادن ، ناشن  یـسک  گنـس  نآ  زا  رگید  و 

هدومرف و تیب  دنچ  یلاس  ره  رد  ادهش  تیزعت  ندش  ون  بسانم  هّللا  همحر  يدحوا  خیش  و  دنروآیم . اجب  تیزعت  طیارـش  هتفر  اجنآ  مدرم 
. تسا نیا  نآ  زا  یضعب 

تساودیب هک  يدرد  ددرگن و  مک  هک  يزوسزوسهنیس  درد  نیا  دوشیم  هزات  لاس  ره  ص:459   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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نک زاب  هدید  یکی  تارف ، هنشت  ياتسه  هک  نیبب  مّرحم  لاله  قفش  ردنا 
بجع گنس  زا  هزات  نوخ  ندیمد  زیزع  يا  تسار  هتشگ  هقرغ  نوخ  هب  هک  هش ، بسا  لعن  نوچتساهرابیوج  وت  ربق  رـس  رب  هدید  بآ  زک 

ود ره  زا  اروشاع  زور  لاس  ره  دناهدیشارت . گنـس  زا  هک  تسا  يریـش  تروص  یهوک  رد  مور  دالب  زا  یـضعب  رد  هکنآ  رتبجع  تسین و 
نآ زا  دنرادب و  تیب  لها  تیزعت  دندرگ و  عمتجم  اجنآ  یلاوح  رد  مدرم  دوریم و  بآ  نیا  بش  ات  دوش  ناور  بآ  همشچ  ود  ریـش  مشچ 

. دنرب اههناخ  هب  كّربت  مسر  هب  دنروخب و  بآ 
دشوجیم نالد ، هتسخ  نآ  تریغ  زا  رحبدیرگیم  نابل  هنشت  نآ  ترسح  زا  هوک 

ار رمـش  رکـشل  نایلـصوم  نوچ  هک  هدـمآ  تیاور  رد  دـشورخن و  مغ  هآ و ز  دـشکن  ترـسح  هکنورد ز  هریت  ربخیب ، لدگنـس  نآ  زا  هآ 
نب روصنم  هب  و  دندروآ . نیبیصن  هب  ور  اجنآ  زا  ناشیا  رگید  زور  دندروآ  دورف  رهش  نوریب  رد  ار  ناشیا  دنیآرد و  رهـش  هب  هک  دنتـشاذگن 

هب دـندمآرد  رهـش  هب  رکـشل  نآ  هک  نیمه  تسارایب و  ار  رهـش  وا  نوچ  دـیارایب ، ار  رهـش  ات  هک  دنداتـسرف  سک  دوب  اـجنآ  ریما  هک  ساـیلا 
نآ درگ  هدز  لجخ  دندمآرب و  مه  هب  نامدرم  تخوس . هب  ار  رهش  همین  کی  هک  دمآ  دیدپ  یقرب  یهاشداپ ، بضغ  رهق  ربا  زا  یهلا  تردق 
رد یکی  دوب  ردارب  ود  ار  ناملـس  دندومن و  هّجوت  دوب  فسوی  نب  ناملـس  اجنآ  سیئر  هک  رگید  رهـش  هب  اجنآ  زا  ناشیا  دنتـشگن و  رکـشل 

هزاورد کی  و  دوب ، کیرش  تموکح  رد  ردارب  نیا  اب  رگید  یکی  دوب و  هدیسر  لتق  هب  مالسلا » هیلع   » یلع یـضترم  تسدب  نیّفـص  گنج 
رهش هب  وا  هزاورد  زا  هک  تساوخیم  ناملس  دروآرد  رهش  هب  دوخ  هزاورد ، زا  ار  اهرـس  هک  دوب  هیعاد  ار  وا  و  تشادیم ، يو  هب  قلعت  رهش 

دنداهن و بلح  هب  ور  هتشگ  همیسارس  اجنآ  زا  رمش  رکشل  دمآ  دیدپ  اغوغ  هنتف و  هتشگ ، هتشک  ناملس  دش و  گنج  ناردارب  نایم  دنیآرد ،
تسا رومعم  زین  الاح  دنیوگ  و  يدنتفگ . هرومعم  ار  نآ  مکحتـسم و  راصح  اب  نادابآ  هد  هوک  نآ  يالاب  رب  دوب و  یهوک  بلح  یلاوح  رد 

رد ناشیا  ياههماج  دـنتفابیم و  ریرح  و  دـندوب . يدوهی  همه  ناشیا  رتهم  اب  راصح  نآ  لها  نوراه و  نب  زیزع  وا  مان  دوب . یلاو  اجنآ  رد  و 
هک هوک  ياپ  نآ  رد  دندیسر . اجنآ  هب  نوچ  دوب ، روهشم  یکزان  هب  ماش  قارع و  زاجح و 

ص:460  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رد يدـنتفگ ، نیریـش  ار  وا  يور و  ابیز  تیاغ  هب  دوب  یکزینک  ونابرهـش  تمدـخ  رد  دـمآرد  بش  نوچ  دـندمآ  دورف  تشاد  رایـسب  فلع 

. نارود یلیل  تحالم  رد  دوب و  نابز  نیریش  تفاطل 
هک دوب  نآ  وا  هیرگ  ببـس  درک و  نتـسیرگ  زاغآ  دـمآ و  ونابرهـش  شیپ  هداد  باـت  دـنمک  نوچ  وسیگ  ودهداد  بآ  قیقع  نوچ  رکـش  ود 

فّرـشم مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  فافز  فرـش  هب  هک  بش  نآ  دوب  وا  اـب  كزینک  دـص  دـندروآ . هنیدـم  هب  هک  زور  نآ  رد  ار  وناـبرهش 
هداد يدازآ  ظخ  ار  رگید  كزینک  لهچ  دش  ّدلوتم  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  نوچ  درک و  دازآ  ار  كزینک  هاجنپ  تشگ .

. دوب اتمهیب  لامج  هب  اتکی و  نسح  هب  نیریش  ناشیا  هنایم  رد  دنام . كزینک  هد  يو  اب 
يا تفگ : هبیاطم  هب  تسیرگن و  نیریش  رد  ترضح  نآ  دوب  هتسشن  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  اب  ونابرهش  دمآرد و  هناخ  هب  نیریـش  يزور 

ای تفگ : هدمآ  دیدپ  يو  هب  یلیم  ار  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک  درب  نامگ  ونابرهـش  دراد ؟ ياهتخورفارب  يور  بجع  نیریـش  ونابرهش ،
ونابرهش مدرک . دازآ  ار  وا  مه  نم  تفگ  لاحلا  یف  تسا  هدرب  نامگ  هچ  وا  هک  تفایرد  ماما  ترضح  مدیـشخب . وت  هب  ار  وا  هّللا  لوسر  نب 
كزینک نیدنچ  وت  هک  دومرف : مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دیناشوپ  نیریش  رد  یتمیق  سیفن  یتعلخ  داشگب و  دوخ  هماج  هبیع  رس  تسجرب و 

؟ يدیناشوپن هماج  نیا  لثم  ار  مادک  چیه  يدرک و  دازآ 
وا مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  دشاب . یقرف  ناشیا  نایم  دیاب  سپ  وت  هدرک  دازآ  نیریش  دندوب و  نم  هدرک  دازآ  اهنآ  دّیس  يا  تفگ : ونابرهش 

ونابرهـش لاح  رد  نیریـش  دـنتفرگ . لزنم  هوک  ياپ  رد  هک  بش  نیا  رد  ات  دوبیم  ونابرهـش  تمزـالم  رد  ناـنچمه  نیریـش  تفگ و  اـعد  ار 
هدیناشوپ ودب  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رظن  رد  هک  عّصرم  هماج  نآ  زا  دمآ  شدای  هب  دوب ، هدیشوپن  دوخ  لاح  روخارف  هماج  هک  تسیرگن 

دشورفب و دوب  هدنام  يو  اب  هک  هیاریپ  كدنا  هکنآ  شـضرغ  دورب ، هیرق  نادب  هک  دـیبلط  تزاجا  ونابرهـش  زا  درک و  هبلغ  يو  رب  هیرگ  دوب 
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وت تفگ  ونابرهـش  تساوخ  يروتـسد  نیریـش  نوچ  اّما  درواـیب ، ونابرهـش  يارب  درخب و  دـنفابیم  اـجنآ  رد  هک  یئاـههماج  زا  نآ  ياـهب  زا 
راصح رد  رب  هتفر  الاب  هوک  هب  تساخرب و  نیریش  ورب . دهاوخیم  تلد  هک  اج  ره  دریگیمن  يریسا  اب  درادن و  هگن  ار  وت  یسک  يدازآ و 

ص:461  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. دربیم راظتنا  هدمآ  راصح  سپ  رد  دوب و  هدید  هعقاو  نوراه  نب  زیزع  تفوک . ورف  ار  رد  دوب  هتشذگ  بش  زا  یساپ  دندوب و  هتسب  رد  دمآ 

؟ یئوت نیریش  رد  هدنبوک  يا  هک  داد  زاوآ 
ارم مان  هک  دیـسرپ  زیزع  زا  نیریـش  دـناشن  هب  مامت  میظعت  هب  هدرب  دوخ  يارـس  هب  ار  وا  درک و  مالـس  ورب  داشگب و  رد  لاح  رد  يرآ  تفگ 
زا بآ  هنهرب و  اهرـس  مدید  باوخ  هب  ار  مالـسلا » امهیلع   » انّیبن و یلع  نوراه  یـسوم و  مدش  باوخ  هب  بش  لوا  تفگ : یتسناد ؟ هنوگچ 

لیئارـسا و ینب  نادّیـس  يا  متفگ : ادـیوه ، ناشیا  لاح  هحفـص  زا  تبیـصم  تمالع  ادـیپ و  ناـشیا  رد  تیزعت  رثا  ناـنز ، هآ  نازیر و  هدـید 
هیرگ هلان و  هآ و  نیا  و  تسیچ ؟ ببس  زا  هنهرب  ناگدزتبیصم  نوچ  امـش  ياپ  رـس و  تسا و  هدیـسر  هچ  ار  امـش  لیلج  ّبر  ناگدیزگرب 

نونکا دنتشکب و  ملظ  هب  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » یفطصم دّمحم  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  طبـس  هک  ياهتـسنادن  وت  دنتفگ  تسیک ؟ يارب  زا  امش 
و دیـسانشیم ؟ ار  ص )  ) دمحم امـش  متفگ  نم  دـناهدمآ ، دورف  هوک  نیا  ریز  رد  بشما  دـنربیم و  ماش  هب  شتیب  لهأ  اب  ار  ادهـش  وا و  رس 

؟ دیراد داقتعا  ودب 
هدـیورگ و يو  هب  ام  هتفرگ و  ارف  نامیپ  وا  هراـبرد  اـم  زا  هناحبـس  قح  تسا و  قح  هب  ربمغیپ  وا  میـسانشن  هنوگچ  زیزع  يا  دـنتفگ : ناـشیا 

متفگ نم  میـشاب . رازیب  سک  نآ  زا  ناربمغیپ  همه  ام  و  دشاب . خزود  وا  ياج  دـنادن . وگتـسار  ار  وا  دورگن و  وا  هب  هک  ره  میاهدروآ  نامیا 
هعلق و رد  هب  ات  ورب  زیخرب و  دنتفگ : دیاشگب ، نم  رب  یحتف  رد  راک  نیا  رد  دیازفیب و  نم  نیقی  هک  دیئامنب  یتمالع  دینک و  ادیپ  ياهناشن  ارم 
دز دهاوخ  رد  هب  هقلح  دیسر و  دهاوخ  هزاورد  شیپ  تسا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هدرک  دازآ  هک  مان  نیریش  یکزینک  یـسر  اجنآ  نوچ 
نآ رس  ور و  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  دزن  و  يآرد . مالسا  نید  هب  دوب و  دهاوخ  وت  هجوز  وا  هک  نک  يو  تعباتم  تسا  نیریـش  وا  مان 
ورف رد  وت  مدمآ و  هعلق  رد  هب  هتـساخرب و  لاحلا  یف  مدـمآرد و  باوخ  زا  نم  سپ  دینـش . یهاوخ  باوج  هک  ناسرب  مالـس  ام  زا  ار  رورس 
تفگ یشاب ؟ نم  هجوز  یهدیم  اضر  دوب  یهاوخ  نم  لالح  وت  هک  دنتفگ  ارم  نوچ  تسا . نیریـش  وت  مان  هک  متـسناد  هعقاو  نیدب  یتفوک 
ضرع هب  هّصق  مامت  هدـمآ  ونابرهـش  تمدـخ  هب  تشگزاب و  نیریـش  دـیامرف : تزاجا  ونابرهـش  يوش و  ناملـسم  هکنآ  طرـش  هب  دـشاب  اور 

تفگزاب مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  تامخا  تانب و  اب  هدش  ّریحتم  هیضق  نیا  زا  ونابرهش  دیناسر 
ص:462  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. دینادرگ نشور  ار  ملاع  هرومعم  هدومن  عولط  هوک  رس  زا  اضیب  دیاب  راویسوم  ارآ ، ناهج  دیشروخ  نوچ  اّما  دنتشگ . بّجعتم  همه  تفگ ،
دنداد يروتـسد  ات  داد  نالّکوم  هب  توشر  مرد  رازه  دمایب و  زیزع  یـسوم  فک  نوچ  دومن  اضیب  تیارادـیوه  تشگ  قرـش  هوک  فرط  زا 
یتمیق هماج  تراهط  تمـصع و  تارجح  نیتاوخ  زا  کی  ره  يارب  دمآرد و  هتفای  يروتـسد  نوچ  سپ  درآ . ياجب  تیب  لها  تمدـخ  هک 

هدمآ و ماما  رس  دزن  و  تشگ ، زّزعم  مالسا  فرـش  هب  يو  تسد  رب  هداهن ، مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  شیپ  رانید  رازه  ود  و  دروایب ،
هک دمآ  نیزح  زاوآ  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  زا  ماهدروآ  امش  هب  مالـسلا » امهیلع   » نوراه یـسوم و  مالـس  رورـس ! دّیـس و  يا  تفگ :

هچنآ هک  دومرف  ماما  ترـضح  دیآ . لصاح  هناحبـس  ّقح  ياضر  ارم  هک  يامرفب  یتمدخ  دّیـس  يا  تفگ : زیزع  داب ! ناشیا  رب  يادخ  مالس 
ّدج يدومن  ناسحا  نم  تیب  لها  قح  رد  نوچ  و  دندش ، دونـشوخ  وت  زا  لوسر  ادخ و  يدرک  لوبق  مالـسا  نوچ  يدروآ . ياجب  دوب  قیال 
نم تیب  لها  نایم  رد  تمایق  زور  و  یتفاـیرد ، نم  ياـضر  يدروآ  نم  هب  ربمغیپ  ود  مالـس  نوچ  دنتـشگ و  یـضار  وت  زا  مردارب  ردـپ و  و 
زیزع دقع  هب  ار  وا  سپ  نک  لوبق  يرهوش  هب  ار  زیزع  یهاوخیم  نم  لد  ياضر  رگا  تفگ  ار  نیریش  ونابرهش  هگنآ  دش . یهاوخ  روشحم 

. دندش ناملسم  هعلق  لها  عیمج  دندروآرد و 
ره هک  قونحلا  وبا  تیاور  هب  هدروآ ، لیعامـسا  ماما  تشگ  باتملاع  دیـشروخ  ياهّرذ  ره  نامز  ردداتف  ناشیا  رـس  رب  نوچ  یبن  لها  هیاـس 
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زا هاگان  دـمآیمن ، باوخ  ارم  دـنتفخ و  هب  همه  ناـنابهاگن  مدوب  ناـشیا  ناـیم  رد  نم  یبش  دـندوب . لّـکوم  اهرـس  نآ  رب  سک  هاـجنپ  بش 
نوگمدنگ يالاب  دـنلب  ینارون  هماج  دیفـس  يدرم  مدرک  هاگن  ددرگ  ربز  ریز و  ناهج  هک  دوب  کیدزن  هک  مدینـش  یئادـص  نامـسآ  بناج 

هدروآ و نوریب  قودنص  نآ  زا  دوب  یقودنص  رد  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  درک و  هنهرب  ار  دوخ  رس  دمآ و  ریز  هب  نامسآ  زا  هک  مدید 
هکنآ زا  شیپ  مهن ، قودنص  رد  مناتسب و  يو  زا  ار  رس  نآ  هک  متساوخ  هدش  ّریحتم  متساخرب و  نم  تسیرگیم  دادیم و  هسوب  وا  يور  رب 

. تسا مالسلا » هیلع   » ّیفص مدآ  نیا  هک  ورم  شیپ  و  نکم ، یخاتسگ  هک  دز  نم  رب  گناب  یکی  مدش  شیپارف  نوچ  دنوش  رادیب  نالّکوم 
ص:463  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

لیعامسا و لیلخ و  میهاربا  نینچمه  دمآ و  دورف  مالسلا » هیلع   » ّیجن حون  هک  مدونش  رگید  هرعن  هاگان  هدمآ  ادخ  بیبح  دنزرف  متام  هب  هک 
راّرک ردیح  رابک و  هباحص  اب  ءانثلا  ۀیحتلا و  هیلع  ءایبنا  دّیس  ترضح  رخآ  رد  دندمآ و  دورف  مالـسلا » مهیلع   » مارک يایبنا  هلمج  اب  قاحـسا 
رون زا  یـسرک  سپ  دـندرک  میظعت  هتـشادرب  ار  رـس  نآ  کی  کی  دـندومن و  لوزن  هدرک  زاب  ناوسیگ  همه  راـّیط  رفعج  نسح و  هزمح و  و 

میحر فؤر  دّیس  ینعی  میظع ، شرع  رفاسم  دندروایب و 
ياهتشرف سپ  دنتسشن . نیمز  رب  وا  درگادرگ  ءایبنا  تسشن و  یسرک  نآ  رب  شکاپ ! ناج  رب  نیرفآ  نارازهشکاخ  تسه  شنیرفآک  دمحم 

ای هک  مدروآرب  دایرف  نم  تفرگب  ارم  تسد  هتـشرف ، نآ  رگید  تسد  هب  دوب  شتآ  زا  يدومع  يریـشمش و  يو  تسد  کی  رب  دمآ و  دیدپ 
هایـس هچناپط  نم  عضوم  هک  دز  نم  يور  رب  هچناپط  هتـشرف  نآ  دناهدروآ . هارمه  هارکا  اب  موق  نیا  ارم  منادـناخ و  رادتـسود  نم  هّللا  لوسر 

. دش
دیمدب حبص  ات  متشگ  شوهیب  نم  تشاذگب و  ارم  هتـشرف  رادب ، يو  زا  تسد  هک  تفگ  ار  هتـشرف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 

هدوت قودنـص  نآ  درگادرگ  هداهن و  قودنـص  رد  مدـید  ار  نیـسح  ماـما  رـس  دوبن و  ادـیپ  يرثا  چـیه  ناـنابهاگن  نآ  زا  مدـمآ  راـب  شوهب 
. دوب رتسکاخ 

. دوب هدید  هچ  ره  قونحلا  وبا  دیسرپ  لاوحا  تسهایس ، وا  يور  همین  کی  هک  دید  دیبلط  ار  قونحلا  وبا  رمش  دش  دادماب  نوچ  دیوگ : يوار 
هدش نامیشپ  ندمآ  زا  یـضعب  دندیـسرتب و  رکـشل  نآ  لها  دوب  هدیکرت  وا  هرهز  دندرک  هاگن  دادب . ناج  داتفیب و  درکب و  یهآ  تفگزاب و 

. دندیدن هراچ  رگید  نتفر  زج  هب 
نیسح ماما  رس  هک  مدوب  تعامج  نآ  هارمه  نم  هک  دیوگ : یقشمد  دیعـس  وبا  دندرک  زاغآ  باتـش  نتفر  یپدندرک  زاس  ار  رفـس  هراب  رگد 

عمج يرکـشل  یعازخ  عاقعق  نب  بیـسم  هک  داتفا  موق  نایم  رد  يربخ  دندیـسر  قشمد  هب  کیدزن  نوچ  دندربیم  ماش  هب  ار  مالـسلا » هیلع  »
لزنم نآ  رد  دندیسر و  یلزنم  هب  هاگنابـش  دنتفریم  مامت  طایتحا  اب  رکـشل  نارادرـس  دناتـسزاب . ار  اهرـس  درآ و  نوخیبش  دهاوخیم  هدرک 

یسک رگا  ات  دنزاس ، هانپ  ار  رید  نآ  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناشیا  يأر  دندید  مکحم  يرید 
ص:464  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. درک دناوتن  يراک  درآ  نوخیبش 
درگادرگ دید  يرکـشل  درک  هاگن  دمآرب و  ماب  يالاب  هب  دوب  رید  لهأ  هقلح  رـس  هک  يریپ  دز  هرعن  هدمآ  رید  رد  هب  رمـش  هک  دیوگ : يوار 

میدایز رسپ  نامزالم  زا  ام  تفگ : رمش  دیناسک ؟ هچ  امش  تسا و  رکشل  هچ  نیا  هک  دیسرپ  دزیم  هرعن  شیپ  رد  رمش  هداتسیا و  راوس  رید ،
برح هب  ام  دوب  هدش  یغای  دـیزی  اب  یـصخش  قارع  رد  دـنتفگ : دـیاهدش ؟ ماش  هجوتم  ّمهم : هچ  هب  تفگ  ریپ  میوریم  قشمد  هب  هفوک  زا  و 

. میور دیزی  شیپ  ات  میاهدروآ ، زین  ار  وا  تیب  لها  میاهدرک و  هزین  رس  رب  ار  ناشیا  ياهرـس  کنیا  میتشک و  يو  ناسک  اب  ار  وا  میتفر و  يو 
رد ریپ  دـندرک . مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  هب  تراـشا  تسا ؟ مادـک  اـهنآ  رتهم  رـس  تفگ : هزین ، رـس  رب  دـید  ار  اهرـس  درک  هاـگن  ریپ 
ام رب  هک  دناهدرک  قاّفتا  یعمج  هک  میاهدینش  تفگ : رمش  دیاهدمآ ؟ ارچ  نم  رید  درگ  تفگ : داتفا  يو  لد  رد  رس  نآ  زا  یتبیه  تسیرگن 

: تفگ ریپ  میئآ  وت  رید  هب  بشما  هک  میهاوخیم  دنناتسزاب  ام  زا  ار  ناریسا  اهرس و  دنروآ و  نوخیبش 
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اهشتآ هتفرگ  ورف  ار  رید  درگادرگ ، دیرآرد و  نم  رید  هب  ار  تاروع  اهرس و  درادن  مدرم  نیدنچ  شیاجنگ  نم  رید  دیرایسب و  رکـشل  امش 
نیا رب  دوخ  یسک  دندرگزاب و  دننیبن  ار  دوخ  بولطم  دنیایب و  رگا  نادزد  دیدرگ و  نمیا  نوخیبش  زا  ات  دیشاب  رادیب  رایشه و  دیزورفارب و 
دندز نآ  رب  مکحم  لفق  هداهن  مکحتسم  یقودنص  رد  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  سپ  یئوگیم  وکین  تفگ  رمـش  درادن . یتسد  رید 

قونحلا وبا  هّیـضق  زا  هچ  درکن ، لوبق  سک  چـیه  دیـشاب  اجنآ  بش  دـیئآرد و  رید  هب  قودنـص  هارمه  هک  دـنتفگ  نایرکـشل  زا  ار  هک  ره  و 
نآ زا  دندز و  هناخ  نآ  رد  رب  نارگ  لفق  هدرک  طوبـضم  ياهناخ  رد  دندروآرد و  رید  هب  ار  قودنـص  هک  دندرک  ردـق  نیا  دـندوب  هدیـسرت 

ار قودنص  و  دروآ ، دورف  وکین  لزنم  هب  ار  ناشیا  ینارید  ریپ  دندمآرد و  تیب  لها  اب  مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  دنتفرب و  نوریب  رید 
دنیبب کیدزن  زا  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  كرابم  رـس  هک  تساوخیم  دیدرگیم و  هناخ  نآ  درگادرگ  دـندوب ، هداهن  هک  ياهناخ  رد 

؟ تساجک زا  ینـشور  نیا  ایآ  تفگ : تشگ و  بّجعتم  ریپ  هدـش ، نشور  غارچ  عمـشیب و  تسورد  قودنـص  هک  هناخ  نآ  هک  دـید  هاگان 
زا دمآرد و  هناخ  نادب  ریپ  تشاد . هناخ  نیا  رد  ینزور  دوب و  رگید  ياهناخ  هناخ  نآ  يولهپ  ار  اضق 

ص:465  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. یتشادن رون  نآ  هدهاشم  بات  هدید  چیه  هک  يّدح  هب  ات  ددرگیم  هدایز  تعاس  ره  ینشور  نآ  هک  دید  تسیرگنیم  هنزور 

وت لامج  تاعمل  هّعشا  باتناهج  نیرد  درادن  هدید  چیه  هک  ادرد !
يرامع تفاکـشب و  هناخ  نآ  فقـس  ّتینارون  هبلغ  زا  دـعب  هّصقلا  وت  لاجم  دـشابن  هک  نزم  مد  لقع  وگروهظ  وا  رون  هقر  اب  درک  هک  اجنآ 

، اوقرط اوقرط  هک  دزیم  ادن  يدانم  و  يدنتـسن ، ام  ایند  يراوج  هب  هن  هک  رایـسب  نازینک  اب  دمآ  نوریب  یئوربوخ  نوتاخ  نآ ، زا  هتـشگ  لزان 
هدلاو رجاه  قاحسا و  ردام  هراس  هّللا  لیلخ  مرتحم  مرح  روتـسد  نیمه  هب  ار و  هّللا  ۀّیفـص  اّوح  ینعی  نایمدآ ، همه  ردام  دیهد  هار  دیهد  هار 
ردام میرم  اغد و  نوعرف  نز  هیـسآ  یـسوم و  رهاوخ  موثلک  بیعـش و  رتخد  اروفـص  فسوی و  رداـم  لـیحار  هگنآ  دـندمآ  دورف  لیعامـسا 

تارهاط جاوزا  زا  یضعب  يربک و  هجیدخ  رد و  دیسر  رد  يرامع  دمآرب و  یشورخ  هاگان  دندمآ  دورف  مالسلا » مهیلع   » انّیبن و یلع  یسیع 
هلان و هگان  دندرک . ترایز  کی  کی  دـندروآ و  نوریب  قودنـص  نآ  زا  ار  رـس  دـندومرف : لوزن  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » تلاسر ترـضح 

. دیآیم تمایق  نوتاخ  هک  نکم  هاگن  خاروس  نیا  زا  هک  دزاس ، رتریپ  رب  گناب  یکی  دمآ و  دیدپ  ینارون  يرامع  دش و  ادیپ  میظع  يراز 
ناغف شورخ و  یلو  دیدیمن . نانز  نآ  زا  ار  یـسک  هک  دوب  يو  رظن  شیپ  رد  یباجح  دمآ  دوخ  اب  نوچ  دش و  دوخیب  تریح  تیاغ  زا  ریپ 

مومغم بیرغ  يا  و  ردام ! مومهم  دیهش  يا  و  ردام ، مولظم  يا  کیلع  مالّسلا  هک  دمآیم  نانز  نآ  زا  یکی  زاوآ  دینشیم و  ناشیا  دایرف  و 
. مناشنب ماقتنا  بآ  هب  ار  وت  هّصغ  هلعش  مناتسب و  نامصخ  زا  وت  داد  نم  هک  روخم  مغ  نم ، هدیدنسپ  دنزرف  يا  و  نم ! هدید  رون  يا  و  ردام !

قتت نانوتاخ  زا  شورخ  هک  دـناوخ  ورف  مولظم  ماما  نآ  هیثرم  رد  دـنچ  یتیب  بش  نآ  رد  مالـس » اهیلع   » همطاف هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  و 
. درک ناوتیم  مولعم  تایبا  نیا  ياوحف  زا  تاملک  زا  یضعب  نومضم  دمآرب و  تمصع 

یتسیرگب نز  هرطق  باحس  رب  نیورپ  مشچیتسیرگب  نم  وچمه  ناسین  ربا  تبسن  هب  رگ 
یتسیرگب  نم  رخف ز  نآ  رب  هدید  دص  هب  اتارم  مشچ  مدرم  يدوب  هدید  دص  یکشاک 

یتسیرگب نسر  نیگشم  نآ  رب  ات  وک ، بش  مشچنوخ  كاخ و  رد  دش  هتشغآ  نیسح  يوم  هتشر  ص:466   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
یتسیرگب نهریپ  رب  ات  بوقعی  هدیداجک  دش  نوخرپ  هماج  ار  ام  ّيرصم  فسوی 

یتسیرگب نزح  زا  هوک  یلدنیگنس ، همه  ابماهلان  يدینش  ات  يدوب  شوگ  رگ  ار  هوک 
هب نوچ  دش و  شوهیب  نانخس  نیا  عامتسا  زا  اسرت ، ریپ  یتسیرگب  نهد  نیریش  هنشت  بل  نادب  اتوک  بآ  دش  بل  هنشت  ونابرهـش  درُخ  لفط 

مهرد دـندوب  هدز  رد  رب  ناّربدـم  نآ  هک  یلفق  دـیود  نوریب  هناخ  نآ  زا  تساخرب و  دـیدن . یناشن  نآ  یلاها  اهیرامع و  نآ  زا  دـمآ  شوه 
نوریب ار  رورـس  نآ  رـس  سپ  تسیرگب . رایـسب  هدـیطلغ ، كاخ  رد  قودنـص  شیپ  داشگب و  ار  قودنـص  لفق  هدـمآرد  هناخ  هب  تسکش و 
هراظن رس  نآ  رد  بدا  يوناز  هب  رود  زا  هدروآ و  شیپ  هدرک  نشور  عمش  ود  هداهن و  هداّجس ، رس  رب  تسشب و  بالگ  کشم و  هب  هدروآ ،
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فصو هک  یتعامج  نآ  زا  وت  هک  مربیم  نامگ  مدآ ! ینب  نارتهم  رتهم  يا  و  ملاع ! نارورس  رـس  يا  تفگیم : يراز  هیرگ و  هب  درکیم و 
هک هداد  تلزنم  هاج و  نیا  ار  وت  هک  یئادخ  نآ  ّقح  هب  ماهدناوخ . مالـسلا  هیلع  یـسیع  لیجنإ  رد  ماهدـید و  ع )  ) یـسوم تاروت  رد  ناشیا 
یف یسک ؟ هچ  نک  ربخ  ار  ام  هک  دنیامنیم  يراز  وت  يارب  تّوبن  هدرپ  ارس  نانوتاخ  دنیآیم و  وت  ترایز  هب  تمـصع  تاقادارـس  نامرحم 
نم مومغم  انأ  ماهدیسر  متس  نم  مولظم . انأ  ریپ  يا  تفگ : دمآرد و  نخس  هب  مالـسلا » هیلع   » ماما رـس  لالجلا  وذ  ترـضح  نامرف  هب  لاحلا 

. ماهتشگ هراوآ  نامناخ  زا  نم  بیرغ  انأ  ماهدش  هتشک  نانمشد  غیت  هب  نم  لوتقم  انأ  ماهدیشک ، تنحم  نم  مومهم  انأ  ماهدیدمغ ،
، ینام هن  یناخ ، هن  يراک ، هن  يرای ، هن  ، یناوتان یلدیب ، هتسخ  منم 

: تفگ مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  نک  هدایز  یندز : هک  تفگ : ریپ  ینامأ  سک  زا  هن  يرای  هارمه  هنینیزح  يدیهـش ، یبیرغ ، يریـسا ،
ص)  ) یفطصملا ّیبنلا  نبا  انأ  یسرپیم  بسن  زا  رگا  ینکیم ؟ لاؤس  بعت  یگنشت و  زوس  زا  ای  یـسرپیم ، بسن  بسح و  لاح  زا  ریپ  يا 

. ماهدیدنسپ یلو  رسپ  نم  ع )  ) یضترملا ّیلولا  نبا  انأ  ماهدیزگرب . ربمغیپ  رسپ  نم 
میاضترم  ّیلع  دنزرفمیافطصم  مشچ  ود  رون  نم 

میادخ ترضح  هدیزگبمع  رش  نادناخ  رتفد  رس  ص:467   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ناشیا دیبلط و  ار  دوخ  نادیرم  لاحلا  یف  دومن  عامتسا  نانخس  نیا  هک  ینارید ، ریپ  میالبرک ! دیهـش  مولظممدنمتـسم و  بیرغ و  هک  ینین 

هیلع  » نیدباعلا نیز  ماما  شیپ  قاّفتا  هب  دندیردب و  اههماج  دندیـشکرب و  دایرف  ناشیا  تفگ : راب  ناشیا  اب  لاح  تروص  دـندوب و  نت  داتفه 
نب ای  دنتفگ : دندیـسوبب و  ار  مالـسلا » هیلع   » ماما ياپ  تسد و  هدنار  نابز  رب  تداهـش  هملک  دـندیرب و  اهرّانز  راب  کی  هب  هدـمآ ، مالـسلا »

یلاخ نوعلم  ناّربدـم  نود و  ناـسکان  نیا  زا  ار  دوخ  لد  مینز و  رکـشل  نیا  رب  نوخیبش  هتفر  نوریب  رید  زا  اـت  ياـمرف ، تزاـجا  هّللا  لوسر 
يازس مدهبمد  ناشیا  داهد  ریخ  يازج  ار  امش  یلاعت  يادخ  اریخ  هّللا  مکازج  هک  دومرف ، مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  مینک .

دیسر دنهاوخ  دوخ  شاداپ  هب  دید و  دنهاوخ  دوخ 
نالقسع هار  هب  يور  هدروآ  نوریب  رید  زا  ار  تیب  لها  اهرس و  دش  زور  نوچ  اّما  راز  يراز  هب  دهد  ناشازج  اتراپـس  راگدرک  هب  ار  ناملاظ 

رضاح نیسح  ماما  برح  رد  هک  ماش  يارما  زا  ینالقسع  بوقعی  دندیـسر  نالقـسع  رهـش  هب  ات  دندرکیم  یط  لحارم  لزانم و  و  دندروآ ،
زاغآ نابرطم  دنتـسب و  نیئآ  ار  رهـش  ات  دومرف : هب  تشاد ، يو  هب  ّقلعت  رهـش  نیا  تموکح  هدـمآ و  هارمه  رکـشل  نیا  اـب  ـالاح  دوب و  هدـش 
یناوج دندروآیمرب  رهش  درگ  تیب  لهأ  اب  ار  اهرس  نآ  دندرکیم و  طاشن  يداش و  هتسارآ  رمخ  سلاجم  دنتسشن و  هفرغ  رب  هدرک  دورس 

زاوآ فرط  ره  زا  دـیدیم و  نامدرم  تجهب  برط و  دوب . هداتـسیا  نالقـسع  رازاب  رد  زور  نآ  يدـنتفگ ، یعازخ  ریرز  ار  وا  هک  ناـگرزاب 
وت رگم  تفگ  سک  نآ  تسا ؟ اجک  زا  حرف  تّرسم و  همه  نیا  و  تسیچ ؟ ببس  ار  رهش  نتسارآ  هک  دیسرپ  یسک  زا  دینشیم  داب  كرابم 
هک داد  باوج  سک  نآ  تسیچ ؟ هک  منادن  لاح  نیا  بجوم  مدید ، یتلاح  نینچ  زورما  مدیسر و  رهـش  نیدب  زورید  يرآ  تفگ : یبیرغ ؟

ار ناشیا  هفوک  يامظع  ماش و  يارما  هتشاذگورف ، تعواطم  مسر  دندوب و  هتشارفارب  يرگیغای  ملع  قارع  رد  هک  دیزی  نافلاخم  زا  یعمج 
ینیبیم جداوه  رد  هک  ار  تاروع  نیا  دننادرگیم و  رهش  درگ  هدرک ، هزین  رس  رب  هک  تسا  ناشیا  ياهرس  نیا  دناهدیناسر و  لتق  هب 

ص:468  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نوریب نامز  ماما  رب  دنایغب  لها  اما  دناهدوب . ناملسم  ین ، تفگ  كرـشم ؟ ای  دندوب  ناملـسم  تعامج  نیا  تفگ : ریرز  دنناشیا . تیب  لهأ 

؟ هدوب هچ  دیزی  رب  ناشیا  ندمآ  نوریب  ببس  هک  دیسرپ  دناهدمآ 
ناشیا رتهم  ردارب  ردپ و  تفگ : ریرز  دـناهدوب . ماما  مردارب  ردـپ و  هک  دـیزی ، زا  مرتراوازـس  تماما  هب  نم  هک  هتفگیم  ناشیا  رتهم  تفگ :

؟ تشاد مان  هچ  وا  هک  دیسرپ  درک  حلص  دیزی  ردپ  اب  هک  نسح  شردارب  تسا و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يو  مان  هک  بارت  وبا  تفگ  هدوب ؟ هک 
زا دود  دینشب  نخس  نیا  هک  ریرز  يدنتفگ ، ارهز  همطاف  ار  وا  هک  ام  ربمغیپ  رتخد  تفگ : دوب ؟ هک  ردارب  ود  نیا  ردام  تفگ  نیسح  تفگ :

ماما تشگ . نایرگ  داتفا  مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  رب  شمـشچ  دیـسر  هب  نوچ  دـش ، ناور  اهجدوه  بناج  هب  يور  هدـمآرب  شلد 
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: دیسرپ
مسانشیم ار  امش  نم  هکنآ  زا  تفگ : ینایرگ ؟ ارچ  وت  دننادنخ  رهش  مدرم  همه  هک  دومرف : مبیرغ . يدرم  تفگ  یسک ؟ هچ  ناوج  يا  هک 

زا روجهم و  هراچیب و  تبرغ  رد  مرود و  دوخ  هلیبق  زا  هک  اغیرد ! یمدرکن ، هدهاشم  لاح  نیا  ات  یمدماین ، رهش  نیدب  زگره  یکشاک  يا  و 
. يدنامب نارود  هفیحص  رب  نآ  رثا  هک  نانمشد  اب  یمدرک  يراک  هن  رگا  مروجنر و  كانهودنا و  امش  مغ 

مدنمتسم بیرغ و  هک  میوگ  هچ  مور  اجک  هبمدنمدرد  ریسا و  هک  مزاس  هراچ  هچ  منک  هچ 
تسیرگب و مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  مدـنخب  یلدـشوخ  هچ  هب  میرگب ، مغ  رازه  هبهتـسب  هتـشگ  هدـنخ  بل  نونکا ، مراد  هیرگ  رس 
يامرف و يراک  ارم  هداز ، مودـخم  يا  تفگ : ریرز  داـهد ! ریخ  يازج  ار  وت  هناحبـس  قح  مونـشیم . یئانـشآ  يوب  وت  زا  درمناوج  يا  تفگ :

ماما راکتمدخ . مرکاچ و  ینک  مکح  هچ  ره  هب  مرآ . ياج  هب  تمدخ  فرش  مناوت  هچنآ  ات  يامنزاب ، تسه  كرابم  رطاخ  رد  هک  یئوزرآ 
هراظن هب  مدرم  ات  دور  رتشیپ  نارتش  يولهپ  زا  ات  يامرفب ، دراد  مردپ  رس  هک  سک  نآ  درمناوج  يا  هک  دومرف : مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز 

ات تشاد ، مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  هک  دادب  سک  نادب  رانید  هاجنپ  تفر و  ریرز  دننامب . باجح  رد  ام ، تاروع  دنوش و  لوغـشم  نآ 
. دندش رود  نارتش  یلاوح  زا  نآ  ياشامت  هب  نامدرم  دنار و  رتشیپ  بسا 

ص:469  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تفرب و لاحلا  یف  رایب ، ام  تاروع  يارب  يراد  یتداـیز  هماـج  رگا  هک : دومرف  ياـمرفب ، رگید  تمدـخ  هّللا  لوسر  نب  اـی  هک  دـمآزاب  ریرز 

نیا يانثا  رد  داد . بیترت  ياهماّمع  یجرف و  هّبج و  نیدـباعلا  نیز  ماما  تهج  هب  دروایب و  هماج  ود  تیب  لـهأ  تارّدـخم  زا  کـی  ره  يارب 
يداش نانز و  هرعن  زادنارـس  تسم و  یعمج  اب  هک  دـید  ار  نشوجلا  يذ  رمـش  تسیرگن  رد  ریرز  دـمآرب ، رازاـب  زا  داـیرف  شورخ و  لاـح 

نیکرپ و نیعل  يا  تفگ : هتفرگ ، رمـش  بکرم  نانع  دیود و  رد  هدمآ  شوج  هب  ریرز  لد  رد  مالـسا  ّتیمح  نید و  تریغ  دیـسر  رد  نانک 
داب و هدیرب  امش  ياهتسد  ياهدناشن ؟ نارتش  نیا  رب  هک  دناهک ، نادنزرف  نیا  و  ياهدرک ؟ هزین  رـس  رب  هک  تسیک  رـس  نیا  نیدیب ، ّربدم  يا 

. هدنکارپ ناشیرپ و  امش  ياهلد  داب و  عمج  امش  تبوقع  بابسا  هدنکرب ، امش  ياههدید 
اداب روجهم  قح  رادید  زا  لداداب  رون  ییاههدید  ار  امش 

غیت و هب  راب  کی  هب  ار ، بدأیب  نیا  دینزب  هک  دز ، نامزالم  رب  هرعن  نیعل  رمش  ادابم  نیرفن  تنعل و  زج  قح  زادابم  نیّجس  زج  ياج  ار  امش 
داتفارد و ياپ  زا  هک  دیـسر  يو  هب  مخز  نادنچ  دندرک و  ناور  يو  بناج  هب  تشخ  گنـس و  رهـش  مدرم  دندروآ و  هلمح  يور  رب  رجنخ 

دیدن دوخ  یلاوح  رد  ار  یسک  درک ، زاب  مشچ  ریرز  هک  دوب  یبشمین  دنتفرب ، دنتشاذگب و  ار  وا  درمب . هک  دندرب  نامگ  نامدرم  دش  شوهیب 
ناربمغیپ و زا  يرایـسب  دوب و  هتخاس  مالـسلا » هیلع   » اـنّیبن و یلع  نامیلـس  ترـضح  هک  نالقـسع  رد  دوب  يدهـشم  دـش . ناور  تساـخرب و 

یتعامج دمآرد  نوچ  درب و  دهشم  نادب  هانپ  نانمـشد  سرت  زا  هتفوک  حورجم و  ریرز  دندوب  هدوسآ  سّدقم  دهـشم  نآ  رد  ناگدازربمغیپ 
: تفگ ریرز  هدیشارخ ، اههنیس  هداشگ و  اههدید  زا  بآ  هدز و  كاچ  اههماج  هدرک و  هنهرب  اهرس  دید 

رد امش  دناتینهت و  رد  همه  ترـسع ؟ رد  امـش  دنترـشع و  رد  همه  بغـش ؟ رد  امـش  و  دنبرط ، رد  همه  رهـش  نیا  مدرم  هک  تست  لاح  هچ 
رگا و  ورزاب ، ناشیا  نایم  هب  ینانمـشد  زا  رگا  ناّبحم  متام  نامز  تسا و  نایجراخ  يداش  تقو  زیزع ، يا  هک  دنداد  باوج  ناشیا  تیزعت ؟
نیا اب  و  نیـشنب ، ینامز  ياهتخوس  رگا  زاونب و  ار  نادـنمدرد  يدـنمدرد  رگا  و  يامن ، تقفاوم  هودـنا  مغ و  رد  ام  اب  نیـشنب و  یناتـسود  زا 

. زاس رد  هدید  تنحم  ناگتخوس 
نم هک  اشاح  تفگ : ریرز  دناد  هتخوس  مه  هتخوس  لد  لاوحا  هکمییرگب  راز  وت  نم و  ات  ایب  عمش  يا  ص:470   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیدب يور  نادناعم  فوخ  زا  ماهدروآ و  نوریب  هلیح  دص  هب  ناج  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نالتاق  تسد  زا  الاح  نم  مشاب و  نافلاخم  زا 
لوغـشم تیب  لهأ  تبیـصم  هب  قاّفتا  هب  دومن و  ناشیدـب  دوخ  ياهتحارج  تفگزاـب و  یماـمت  هب  لاـح  تروص  سپ  هدرک  هزیکاـپ  دهـشم 

« مالـسلا هیلع   » نیـسح نالتاق  زا  ماقتنا  ای  میدومنیم  ادهـش  راثن  اهناج  ات  میدوبیم  البرک  رد  ام  یکـشاک  هک  دندروخیم  فّسأت  و  دندش .
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. میدیشکیم
دندرک و تعیب  يو  اب  نت  هد  دص و  دـیرخ و  حالـس  بسا و  همه  ار  دوخ  ياهلام  ریرز  هّصقلا  دیـشک  ناوتیم  ماقتنا  مه  الاح  تفگ : ریرز 

روکذم هدحیلع  یباتک  رد  ناشیا  هّصق  دندروآ و  تسدـب  ار  هغوراد  هدـیناسر  لتق  هب  ار  بیطخ  دـندرک و  جورخ  زامن  ماگنه  هعمج  زور 
. تسا

نوریب ناشیا  ياشامت  هب  رهش  مدرم  دندنب و  نیزآ  ار  رهش  ات  دش  مکح  دیسر ، قشمد  هب  رورـس  نآ  رـس  ندروآ  رکـشل و  نآ  ربخ  نوچ  اّما 
. دنور

، مدوب هتفر  ماش  تیالو  هب  تراجت  هب  نم  هک  دـنکیم  لقن  هنع » هّللا  یـضر   » يدـعاس لهـس  زا  هک  ساـبعلا  وبا  زا  هدروآ ، بئارغلا  زنک  رد 
يارو تسه ؟ يدیع  ار  مدرم  نیا  رگم  متفگ  دوخ  اب  دـندزیم . لهد  دـندرکیم و  يداش  مدرم  مدیـسر ، یهد  هب  قشمد  یلاوح  رد  يزور 

هآ سک  نآ  لوسر ، ترـضح  بحاصم  مايدعاس  لهـس  نم  متفگ  یئبارعا ؟ رگم  خیـش  يا  تفگ : مدیـسرپ  لاح  یکی  زا  رّرقم  ياهدـیع 
نیمز تبیـصم  نیا  زا  درابیمن و  نوخ  نامـسآ  زا  تیزعت  نیا  رد  هک  تسا  بجع  تفگ : تفرگ و  رد  هیرگ  دروآرب و  هنیـس  زا  كانزوس 

؟ يرادن ربخ  تفگ : تسا ؟ متام  مادک  متفگ : دربیمن  ورف  ار  نآ  لها 
تفرگ رس  زا  ار  هاش  نآ  متام  نودرگ  كرتتفرگرب  عصرم  لیلکإ  ههبج  زا  نامسآ 

: تفگ يوگب . نیا  زا  رتنشور  متفگ : تفرگ  رد  ناغفا  دیـشارخب و  هرهچ  نوخاـنب  سپدرگزاـب  ار  دوخ  ياـهوسیگ  گـنچ  نوچمه  هرهز 
رس نآ  متفگ : دننکیم ! يداش  حرف و  ماش  مدرم  دناهداتسرف و  هیده  دیزی  يوس  هب  قارع  لها  هک  تسا  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رـس  نیا 

نارتش هنایم  هب  ار  دوخ  ات  مدیـشک  جنر  یـسب  مدیود و  شیپ  رد  سپ  تاعاس ، باب  زا  تفگ : دـنروآیم ؟ رد  رهـش  هب  هزاورد  مادـک  زا  ار 
رس هب  هک  مدید  يرس  هزین  رب  مدیناسر . تیب  لهأ 

ص:471  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ارچ ریپ  يا  هک  دـمآرد  نخـس  هب  نم  اب  تاروع  زا  یکی  درک  هبلغ  نم  رب  هیرگ  دوب ، هیبش  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » لوسر ترـضح  كرابم 

: تفگ یتسیک ؟ وت  تنا ؟ نم  متفگ : ییرگیم ؟
چیه وت ، راوگرزب  ّدج  هباحص  زا  مايدعاس  لهس  نم  تمایق  نوتاخ  دنزرف  يا  متفگ : دش  تدایز  نم  هیرگ  نیسح  ماما  رتخد  ماهنیکس  نم 

: تفگ میامن ؟ مایق  نادب  هک  يراد  یتجاح 
رود قلخ  رظن  زا  یکدنا  ام  دوب و  ناشیدب  نایماش  راصبأ  هبلاغ  ات  دنرب  رتشیپ  رگید  ياهرس  اب  ار  مردپ  ّرس  ات  يوگب  ار  ناراد  هزین  نیا  يرآ 

تجاح تفگ : مهد . وت  هب  مرد  دص  راهچ  ینک  لوبق  رگا  مراد  یتجاح  وت  هب  متفگ  راوگرزب  رـس  نآ  لماح  متفر و  شیپ  نم  سپ  میـشاب .
زا میآزاب  تیب  لها  دزن  هک  متـساوخ  مداد و  يو  هب  رز  نم  درک و  نانچ  درم  نآ  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  سأر  میدـقت  متفگ  تسیچ ؟

يوار دندروآرد  اموت  هزاورد  زا  و  دنتشگزاب ، دوبن  رّوصتم  ندمآرد  تاعاس  باب  زا  هک  دیسر  يهبترم  هب  ماحدزا  دشن و  رّسیم  مدرم  هبلاغ 
ماما رب  شمـشچ  نوچ  دیفـس  نساحم  اب  دوب  يریپ  اجنآ  رد  داتفا و  عماج  دجـسم  شیپ  هب  ناشیا  رذگ  دندمآرد . رهـش  هب  نوچ  هک  دـیوگ 
هنتف زا  ار  نامدرم  دـینادرگ و  كاله  ار  امـش  رباکا  هک  ار  يادـخ  رم  رکـش  تفگ  دـیدب  اهجدوه  رد  ار  تاروع  نآ  داتفا و  نیدـباعلا  نیز 

نآرق ریپ  يا  هـک : درک  وا  هـب  يور  مالـسلا » هـیلع   » نیدـباعلا نـیز  ماـما  ترـضح  تخاـس  یلوتـسم  امـش  رب  ار  دـیزی  داد و  شیاـسآ  اـمش 
ماما ماهدید  تفگ  « 1 « » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال   » هک ياهدید  نآرق  رد  ار  تیآ  نیا  تفگ  يرآ . تفگ  ياهدناوخ ؟
نیا خیش  يا  تفگ : هگنآ  تسا . مزال  ام  تّدوم  هک  لوسر  ناشیوخ  نآ  میئام  سپ  یبرقلا » يوذ  نحن   » تفگ مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز 

: دومرف ماما  ماهدناوخ  یلب . تفگ ، ریپ  « 2 « » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ   » هک ياهدـناوخ ؟ ار  تیآ 
هبلغ يو  رب  هیرگ  هگنآ  هدنکفا  شیپ  رد  رـس  ینامز  دونـشب  نخـس  نیا  هک  ریپ  میاهتفای . صاصتخا  تراهط  تیا  هب  هک  تیب  لها  نآ  میئام 
نیا ینمشد  زا  یهلا  تفگ : هدروآ  اعد  هاگهلبق  هب  ور  سپ  دیناسک ؟ هچ  امش  هک  متـسنادن  هک  راد ، روذعم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : درک و 
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مدرک و هبوت  موق 
______________________________

هیآ 23. يروشلا  ةروس  (- 1)
هیآ 33. بازحا  هروس  (- 2)

ص:472  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
كاخ رد  تخادنا و  مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا نیز  ماما  رتش  ياپ  رد  ار  دوخ  سپ  ناشیا  ناتـسود  هب  مراد  ّالوت  و  ناشیا ، نانمـشد  مرازیب ز 
قفاوم ریدق  کلم  ياضق  اب  ریپ  نآ  ياعد  و  رادرب ! مناج  ياهتـشگ ، دونـشخ  نم  زا  يدرک و  لوبق  ارم  هبوت  رگا  ایادخ  تفگ : دـیطلغیم و 

. دنتسیرگب يو  رب  نیتاوخ  همه  اب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  دمآرب و  تیب  لها  زا  شورخ  دادب . ناج  لاحلا  یف  دز و  ياهرعن  داتفا و 
دادب ناناج  تلصو  يارب  ناجدادب  ناج  ّتبحم  يوک  رد  ریپ 

هک مدرم  يرایسب  زا  دندروآرد  هزاورد  هب  ار  اهرس  زور  لّوا  هک  دیوگ : يوار  دش  هارمه  نامز  رد  نادیهش  ابدش  هاگآ  یتسود  ّرس  نوچ ز 
ياههدرپ دنتـسارایب و  ار  يو  کشوک  ات  هک  دوب  هدرک  رما  دـیزی  دندیـسر . دـیزی  کشوک  هب  رگید  زامن  دـندوب  هدـمآ  اـشامت  هراـظن و  هب 

یمور و يابید  دـناهداهن و  هّفـص  کی  رد  هتخاس ، لّلکم  رهاوج  رز و  هب  هدـینادرگ و  لصوم  جاـع  جاـس و  زا  یتخت  هتخیوآرد و  يروبنز 
رگید ریما  ود  نآ  اب  رمش  نوچ  هداتسیا ، یخرب  هتسشن  یـضعب  ماش  يارما  هدرک و  عضو  تخت  یلاوح  رب  اهیـسرک  هدنکفا و  يو  رب  يرتشش 

ياج کشوک  هّفـص  کی  رد  ار  ناشیا  و  دندروآرد . ار  تیب  لهأ  نوچ  دنروآ  رد  ار  تیب  لهأ  اهرـس و  دنیآرد و  هک  دـش  مکح  دیـسرب ،
بحاص لاوحا  دیدیم و  ار  کی  کی  رس  دیزی  دنتشادب . تخت  شیپ  رد  هدروآرد ، ار  اهرس  دنتخیوآرد و  هّفـص  شیپ  زا  ياهدرپ  دنداد و 

ياهلیحرپ راّدغ و  درم  رمش  دیروایب . نیسح  ماما  رس  تفگ : نآ  زا  دعب  تفای . عالّطا  نید  نارورـس  ياهرـس  مامت  رب  ات  دیـسرپیم  رـس  نآ 
کین هلـص  دـیزی  زا  نک و  تاهابم  نیـسح  ماما  لتق  هب  ناوخب و  يزجر  تفگ : وا  اب  درب و  شیپ  ات  داد  کلام  نب  ریـشب  هب  ار  ماما  رـس  دوب 

نیا درب و  تخت  شیپ  ار  ماما  كرابم  رس  ریشب  دنک . مولعم  ع )  ) نیسح ماما  نالتاق  هرابرد  ار  دیزی  جازم  ات  دوب  نآ  رمش  ضرغ  نک . بلط 
متـشکب هکنآ  تهج  هب  ابّجحملا » کلملا  تلتق  ّینا   » هرقن رز و  زا  ارم  نایاپ  راهچ  نک  رپ  ابهذ » ۀّـضف و  یباکر  ءالما  : » هک درک  زاغآ  زجر 

دنچ یتیب  و  ردـپ . تهج  زا  مه  ردام و  تهج  زا  مه  دوب  مدرم  نیرتهب  هک  ار  یـسک  متـشکب  ابا  اّمأ و  ساّنلا  ریخ  تلتق   » راوگرزب یهاشداپ 
مشخ رد  نخس  نیا  زا  دیزی  دناوخ . ورف  دوب ، نیسح  ماما  بسح  ترثک  بسن و  فرش  رب  لمتشم  هک  رگید 

ص:473  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
زا زیچ  چیه  هک  هّللا  و  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  توعنم ، توعن  نیا  هب  دوب و  فوصوم  تافص  نیا  هب  نیسح  ماما  هک  یتسنادیم  رگا  تفگ : هدش 
رب هک  دوب  نت  هد  نآ  زا  ریشب  نبا  و  دندزب . شندرگ  هدرب ، کشوک  نوریب  ار  يو  ات  درک  رما  هاگنآ  مناسر  ودب  ار  وت  هکلب  دسرن ، وت  هب  نم 

. دندوب هدرک  قاّفتا  نیسح  ماما  لتق 
نیسح هک  درک  هفوک  يارما  هب  ور  دیزی  سپ  ملعا . هّللا  هدش و  عقاو  دایز  نبا  سلجم  رد  تروص  نیا  هک  تسا  روکذم  بتک  یـضعب  رد  و 
هعیـش اـبرقأ و  زا  نت  دـنچ  اـب  صخـش  نیا  تفگ : هدرک  ملکت  زاـغآ  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یتیاور  هب  سیق و  نب  رجز  دیـشک ؟ هنوگچ  ار 

تباجا میدناوخ . دایز  رـسپ  تعباتم  وت و  تعیب  هب  ار  وا  هکنادنچ  میدش و  وا  هّجوتم  نارگ  يرکـشل  اب  دوب . هدـمآ  دورف  البرک  هب  شیوخ 
كاخ رب  ناشیا  ياهنت  میدیرب و  ار  ناشیا  ياهرـس  میدروآرب و  يو  رکـشل  يو و  زا  رامد  یتّدم  كدنا  هب  میدرک و  هلمح  وا  رب  ام  درکن 

چیه هدنکفا  شیپ  رد  رـس  ینامز  دیزی  هدولآنوخ  كاخ و  هب  ناشیا  ياههماج  تسا و  هداتفا  ارحـص  نآ  رد  ناشیا  داسجا  الاح  میدنکفا و 
تـسد هب  یبوچ  دـندرب  يو  شیپ  هداهن  اجنآ  رد  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  ات  درک  رما  هدـیبلط  نیّرز  یتشط  نآ  زا  دـعب  و  تفگن . نخس 

زا یکی  هتـشاد ؟ وکین  نادـند  بل و  هچ  یلع  نب  نیـسح  تفگیم  هدرکیم و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يایانث  اهبل و  هب  تراشا  هتفرگ ،
هداهن اهبل  نیا  رب  اهنادند و  نیا  رب  هسوب  ادخ  لوسر  هک  ماهدـید  اهراب  هک  ایانث ، زا  ار  بوچ  راد  رود  هک  دز  دـیزی  رب  گناب  سلجم  راّضح 
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. تسا
لوسر اهراب  ورب  داد  هسوب  هک  بل  نآ  ؟ تساور اجک  تراشا  ندرک  بوچ  هب  شیوس 

دیزی هک  نامز  نآ  رد  هک ، هدروآ  یمزراوخ  دّیؤملا  وبا  نطو  هتشاد  یبن  رانک  رب  هک  ار  نآ  ؟و  تسازس یک  وت  شیپ  هب  هداهن  رز  تشط  رد 
راربا دّیس  نارای  زا  رابک و  باحصا  زا  هک  بدنج  نب  ةرمس  درک  هلاوح  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  كرابم  نادند  بل و  بناج  هب  بیـضق 

رب بوچ  هک  یهاوخیم  دیزی ! يا  دربب  ار  وت  تسد  يادخ  دیزی ! ای  كدـی  هّللا  عطق  هک  دیـشکرب  زاوآ  تشاد  فیرـشت  سلجم  نآ  رد  دوب 
تمرح ةرمـس ، يا  تفگ : هدش  بضغ  رد  دیزی  دزیم ؟ اجنآ  رب  هسوب  لوسر  ترـضح  هک  ماهدرک  هدـهاشم  تبون  نیدـنچ  هک  ینز  یئاج 

فرش رگا  مرادیم و  هاگن  هیلع  هّللا » تاولص   » ادخ لوسر  اب  وت  تبحص 
ص:474  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ترـضح نآ  اب  نم  تبحـص  هظحالم  هک  تسا  یتلاح  هفرط  تفگ  هرمـس  مدزیم . ار  وت  ندرگ  يدـشن ، عناـم  ترـضح  نآ  اـب  وت  تبحص 
ددرگ ثداح  ياهنتف  هک  دش  نآ  کیدزن  دنداتفا و  هیرگ  رد  نخس  نیا  زا  نیرضاح  يرآیم ؟ عون  نیدب  وا  زیزع  دنزرف  تیاعر  ینکیم و 

. درک لوغشم  رگید  نخس  هب  ار  دوخ  دیزی  دندرب و  نوریب  سلجم  زا  ار  هرمس  رمالا  رخآ  و 
؟ ياهداهن دوخ  شیپ  رد  هک  تسیک  رس  نیا  هک  دیـسرپ  دوب  رـضاح  دیزی  سلجم  رد  زور  نآ  يدوهی  رجات  هک  : » هدروآ يزار  رخافملا  وبا 
وا اـب  نم  نارادراـک  دـنک ، ماـن  نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  هک  تساوخیم  دوب و  هدـمآ  نوریب  نم  رب  قارع  رد  هک  تسا  یـسک  رـس  نیا  تفگ 

، هتـشاد تماما  هیعاد  هک  هدوب ، فیرـش  رـس  نیا  بحاص  رگم  تفگ : يدوهی  دناهدروآ . نم  شیپ  ار  شناعباتم  وا و  رـس  دناهدرک و  برح 
نیـسح تفگ : دیزی  هتـشاد  تّما  هیعاد  هک  دوب ؟ هچ  وا  مان  دیـسرپ . يدوهی  مشاه . ینب  فرـشا  رـسپ  و  دوب ، فیرـش  وا  يرآ  تفگ : دـیزی 

: تفگ دوب ؟ هک  رتخد  تفگ : همطاف  تفگ : تشاد ؟ مان  هچ  شردام  تفگ : یلع  تفگ : شردپ  مان  تفگ :
هدوب قح  امش  ربمغیپ  نیا  رگا  امـش ، رب  ياو  هک  دیـشکرب  دایرف  دینابنج و  ار  دوخ  رـس  يدوهی  هیلع » هّللا  تاولـص   » هّللا لوسر  دّمحم  رتخد 
یبرع دّـمحم  زونه  دـنرادیم . مامت  تمرح  ارم  ببـس  نادـب  نادوهج  دناهطـساو و  تشپ  داـتفه  ربمغیپ  دوواد  نم و  ناـیم  دـیزی  يا  دـشاب 

!؟ دینکیم نیا  وا  نادنزرف  اب  زورما  تسا  هتفر  نوریب  امش  نایم  زا  زورید 
ازج زور  هب  امش  زا  یبرع  دّمحمدنک  لاؤس  رگا  ار  امش  تسیچ  باوج 

انف يارس  زا  متفر  اقب  کلم  هب  نم  وچدیدرک  نم  تیب  لها  اب  هک  دوب  هچ  نآ  هک 
يا شاـب  شوماـخ  تفگ  هدـش  رهق  رد  نخـس  نیا  زا  دـیزی  امـش  دـسر ز  نم  هب  اـهنینچ  هک  دوب  اورهار  مدومن  قح  هب  ار  امـش  هکنآ  يازج 

هب تمایق . زور  مشاب  يو  مصخ  نم  دناسر  یّمذب  رازآ  هک  ره  هک  دـیناجنرم  ار  هّمذ  لها  هک  دومرف  ام  ربمغیپ  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  يدوهی 
دوخ هشوگرگج  يارب  ایآ  دنک  یمصخ  يدوهج  يارب  زا  هک  یسک  تریصبیب ! هلبا  يا  تفگ  يدوهی  دننک  ادج  نت  زا  ترس  ات  یمدومرف 

تنماد هب  رـشحم  هصرع  رد  ارهز  همطاف  شردام  دزیخرب و  وت  تموصخ  هب  ادخ  ربمغیپ  شّدـج  هک  ینامز  وت  رب  يا  و  درک ؟ دـهاوخ  اههچ 
، دیبلط هب  ار  داّلج  تفگ  هدمآرد  لاعتشا  هب  دیزی  بضغ  شتآ  دزیوآرد ،

ص:475  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هّللا و الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  ماهدـش . ناملـسم  كاپ  لد  زا  مأوت و  يالوم  نم  هّللا ! دـبع  ابا  اـی  تفگ  تشادرب و  ماـما  رـس  تسجرب و  يدوهی 
ار وت  یتسناد  هک  نونکا  تفگ  دـیزی  هد ، یهاوگ  نم  نامیا  رب  تّدـج  شیپ  ادرف  دّیـس  يا  هّللا  یلو  ایلع  ّنا  هّللا و  لوسر  ادـمحم  ّنا  دهـشا 
مه ارم  دنتشکب  هک  يدومرف  ار  وا  متسین . رتلضاف  مالـسلا » هیلع   » یلع نب  نیـسح  زا  نم  دیزی  يا  تفگ  يوشیم ؟ ناملـسم  تشک  مهاوخب 

دیزی دننک ، رـشح  ناشیا  نایم  رد  دنزیگنارب و  البرک  يادهـش  هرمز  اب  ارم  هّبحأ  نم  عم  ءرملا  مکح  هب  هک  مراودیما  دنرآ و  لتق  هب  ات  امرفب 
. دندرک دیهش  ار  ناملسم  ون  نآ  ات  درک  مکح 

نآ رد  هدروآ  اههّیده  اههفحت و  دیزی  تهج  دوب و  هدمآ  مور  رصیق  بناج  زا  يرگیچلیا  هب  یئاسرت  هک ، تسا  روکذم  رگید  باتک  رد  و 
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هّللا یلص   » ربمغیپ تایح  ماّیا  رد  نم  دیزی ! يا  تفگ : دیشکرب و  دردرپ  لد  زا  یهآ  دید  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  نوچ  دوب  لفحم 
زیچ هچ  تلاسر  ترـضح  هک : مدیـسرپ  هباحـص  زا  مرب  ياهّیده  ار  يو  هک  متـساوخیم  مدوب و  هتفر  هنیدم  هب  تراجت  مسر  هب  هلآ » هیلع و 
هناخ رد  يو  متفر و  يو  تمدخ  هب  هتـشادرب  بهـشا  ربنع  يردق  کشم و  هفان  ود  نم  تسا  لیام  شوخ  يوب  هب  دنتفگ : درادیم ؟ تسود 

وا ّتبحم  هتـسباو  نم  لد  و  دوزفیب ، ینـشور  ارم  مشچ  شراسخر  رون  زا  مدومن  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  لامج  مدـمآرد و  دوب . هملـس  ّما 
. ماهدروآ امش  تمدخ  هب  هک  تسا  ياهیده  رّقحم  متفگ  تسیچ ؟ نیا  تفگ : مداهن  يو  شیپ  ار  اهرطع  نآ  مدرک و  مالس  يو  رب  تشگ ،

سمّـشلا دـبع  متفگ  تسیچ ؟ وت  ماـن  هک  دومرف : تلاـسر  ترـضح  يروـم  زا  تسا  رنه  نکیل  تسا و  بیعندرب  نامیلـس  دزن  یخلم  ياـپ 
تسا ربمغیپ  نآ  نیا  هک  متـسناد  متـسیرگن  رد  زین  نم  منک . لوبق  ار  وت  هّیده  ینک  لوبق  مالـسا  رگا  مدرک و  مان  باّهولا  دبع  ار  وت  تفگ :

. هداد ربخ  يو  زا  ار  ام  یسیع  ترضح  هک 
نید هتشگزاب  مور  هب  مدروآ و  نامیا  يو  تسد  رب  لاحلا ، یف  داد  هدرم  هب  ار  ناج  شسفن  مان  نمی  زاداد  هدژم  ماّیا  هب  وچ  وا  مان  هب  یسیع 

و میشابیم . نایمور  نایم  رد  ناملسم  همه  رتخد  راهچ  رسپ و  جنپ  اب  نم  هک  تسا  لاس  دنچ  الاح  و  متشاد ، ناهنپ  دوخ 
ص:476  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

« هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   » ربمغیپ تمزالم  رد  هملـس  ّما  هناخ  رد  هک  زور  نآ  رد  تسین و  هاگآ  نم  لاح  زا  سک  چـیه  و  ممور ، کـلم  ریزو 
رانک رد  ار  وا  داشگزاب و  لغب  لوسر  ترضح  دمآرد و  هرجح  رد  زا  دوب و  كدوک  منیبیم  وت  شیپ  يراوخ  هب  شرس  هک  زیزع  نآ  مدوب .

دجـسم رد  رگید  زور  دـشکب . قحاـن  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  تفگیم : دادیم و  وا  نادـند  بل و  رب  هسوـب  هتفرگ 
ار يرگید  کی  چـیه  میتفرگ . یتشک  رگیدـکی  اب  ام  هاّدـج ! ای  دـنتفگ : دـندمایب و  دوب  رتگرزب  وا  زا  هک  شردارب  اب  ناوج  نیا  مدوب  ربمغیپ 

نتفرگ یتـشک  ّدـج ، ناـناج  يا  هک ، دومرف  ترـضح  نآ  تسا ؟ تداـیز  اـم  زا  مادـک  تّوق  هک  مینادـب  میهاوخیم  تخادـنا و  میتـسناوتن 
، کی ره  دنتفرب و  ناشیا  دوب . رتهدایز  وا  تّوق  دشاب  رتهب  هک  مادـک  ره  دیـسیونب  یّطخ  یکی  ره  دـیورب و  درادـن و  امـش  لاح  هب  یتبـسانم 

وکین طخ  وا  هک  دیرب  دوخ  ردپ  دزن  دج ، ناناج  يا  تفگ : هدومرف  یلّمأت  ترـضح  دنداد . مرکا  ربمغیپ  تسد  هب  دندروایب و  هتـشون  یطخ 
یتسود ناملس  نم و  نایم  مدمآ و  نوریب  مه  نم  تساخرب و  ترضح  دنتفرب و  ناشیا  تسا ؟ رتهب  امش  زا  مادک  طخ  دیوگب  ات  دسانشیم ،

نآ هک ، دومرف  ناملس  تسا ؟ رتوکین  مادک  طخ  هک  تفگن  هدرکن و  مکح  دوخ  ناگریبن  نایم  ربمغیپ  ترضح  ارچ  هک  مدیسرپ  ار  يو  دوب 
طخ هک  دـیوگ  رگا  دوش و  لولم  نیـسح  لد  تسا ، رتوکین  نسح  ّطخ  دـیوگ  رگا  هک  دومرف  لـّمأت  درادیم و  تسود  ار  ود  ره  ترـضح 

يرای و تمرح  هب  ناملـس  يا  متفگ  نم  درک . ناشیا  ردـپ  هب  هلاوح  ار  ّمهم  نیا  مرج  دنیـشن ال  نسح  لد  رب  هودـنا  رابغ  تسا  رتهب  نیـسح 
. میتشذگرب مه  زا  درک و  لوبق  ناملس  دومرف : مکح  هنوگچ  ناشیا  نایم  ردپ  هک  نک  قیقحت  هک  مالسا  نید  ّقح  هب  يردارب و 

هک ردـپ  کیدزن  ناشیا  ردارب  يا  تفگ  دیـسر ؟ اجک  هب  متفگ  وت  اب  زورید  هک  یّمهم  ناملـس ! يا  متفگ  دـش  عقاو  تاقالم  هک  رگید  زور 
ردام هب  هلاوح  هتشذگ . زین  وا  رطاع  رطاخ  هب  دوب  هتشذگ  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » ربماغیپ ترـضح  رینم  ریمـض  رب  هک  عون  نامه  دندوب  هتفر 

دومرف ام  ّدج  هک  دناهدیناسر  ضرع  هب  دناهتفر و  همطاف  شیپ  هک  نیمه  دـیوگ  هچ  وا  ات  دـیور . ارذـع  لوتب  دزن  هب  تفگ : هدومرف و  ناشیا 
هکنیمه درک  ردپ  هب  هلاوح  ار  ام  میدرب  دج  تمدخ  هب  هتشون  طخ  ام  رتشیب . وا  تّوق  رتهب ، وا  ّطخ  هک  ره  دیسیونب  طخ  دیورب و  هک 

ص:477  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ّدج هک  درک  هشیدنا  دوخ  اب  همطاف  نک ، مکح  یتسار  هب  رگنرد و  ام  ياهّطخ  رد  ایب و  نونکا  داتـسرف . وت  تمزالم  هب  ار  ام  میتفر  ردـپ  دزن 
طخ نم  هک  دـینادیم  امـش  هک  تفگ  سپ  منک ؟ هنوگچ  نم  دوش ، لولم  مادـک  چـیه  لد  هک  دناهتـساوخن  ناشیا  رادـمان  ردـپ  راوگرزب و 
يو توق  تسا و  رتهب  يو  ّطخ  دنیچ  رتشیب  هک  مادـک  ره  منک  راثن  امـش  رـس  رب  مراد ، دـیراورم  هناد  تفه  شیوخ  دـقع  رد  اّمأف  منادیمن 
یف دروآ . تسدـب  رهوگ  هس  زین  نسح  ماما  دـیچرب و  رهوگ  هس  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  دـناشف . ناـشیا  رب  ار  اـهرهوگ  نآ  سپ  رتلماـک 

کی کی  ره  ات  نک . مینود  هب  ار  رهوگ  هنادکی  دوخ ، رف  اب  رپ  اب  ور و  نیمز  هب  دوز  هک  دیسر  نامرف  لیئربج  هب  تّزع  ترضح  زا  لاحلا ،
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ناگدازهاش زا  کی  ره  هدرک و  مینود  هب  رهوگ  کی  لیلج ، کلم  نامرف  هب  لیئربج  و  ددرگن . نیگهودنا  مادـکچیه  لد  و  دـننیچرب ، همین 
دنتـشادیمن و اور  ناشیا  لد  رب  مغ  رابغ  ارهز  یـضترم و  یفطـصم و  هک  دوشیم  مهف  نانخـس  نیا  زا  دیزی  يا  دـندیچرب  مین  رهوگ و  هس 

ساملأ تبرـش  دناهداد و  رهز  ار  ردارب  کی  وت ، ناسک  هک  ماهدینـش  مور  رد  نم  دوش  لولم  مادکچیه  هتـساوخیمن  زین  دـنوادخ  ترـضح 
هب ياو  دـناهداهن . وت  رظن  رد  رـس  ود  داتفه و  اب  رگید  نآ  رـس  هک  منیبیم  هدـمآرب و  يو  قلح  زا  رگج  هراپ  ود  داـتفه و  هک  دـناهدیناشچ ،

!. وت ناعباتم  وت و  لاح 
!؟ دینک نینچ  نیا  اور  هجو  چیه  هب  دشابیفطصم  دنزرف  تبسن  هب  ناسکان  يا 

سلجم نارـضاح  زا  ویرغ  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  نوچ  دینک ! نینزان  نآ  خر  ناهن ، نوخ  كاخ و  رددـنهن  نیک  غیت  نید  هش  هنـشت  قلح  رب 
وت هک  تسا  نآ  هن  رگا  و  يرآیم ؟ بوشآ  هب  ار  تیعر  ییاروشیم و  نم  رب  ار  کلم  سمـشلا  دبع  يا  تفگ : دیـسرت و  هب  دـیزی  دـمآرب 

تمرح يرادیم و  رصیق  لوسر  تمرح  فاصناان  مرشیب  يا  تفگ : سمّشلا  دبع  مدیناسریم . تسایـس  هب  ار  وت  لاحلا  یف  يرـصیق  لوسر 
دندیـشک نوریب  ار  يو  نامدرم  دیرب . نوریب  نم  سلجم  زا  ار  درم  نیا  هک  دز  نامزالم  رب  گناب  دیزی  يراذـگیم ؟ ورف  ربکا  کلم  لوسر 

دندمآ شیپ  نیدـباعلا  نیز  ماما  بنیز و  موثلک و  ّما  میوگ . ینخـس  ات  دـیرایب  ار  نانز  زا  یـضعب  هک  دومن  رما  دوب ، هدیـسر  رخآ  هب  زور  و 
؟ ینکیم هچ  هک  ینادیم  چیه  هک  درک  دیزی  هب  ور  سپ  هادّمحم ! او  هاّدج ! او  هک  تشادرب : دایرف  داتفا  ردارب  رس  رب  مشچ  هک  ار  بنیز 

، ياهتشاد هب  قلخ  شیپ  رد  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  ياهدناشن و  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نانز 
ص:478  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

: دنتفگ تسا ؟ سک  هچ  نیا  دیـسرپ  دیزرل و  هب  دوخ  رب  دیزی  یئآیم ؟ نوریب  هنوگچ  لمع  نیا  هدـهع ، زا  تساوخزاب  تقو  رد  هک  منادـن 
رـس ات  هد ، تزاجا  دـیزی  يا  تفگ : تساخ و  ياـپ  رب  موثلک  ما  هگاـن ، دراد  ماـن  بنیز  هک  تسا  ارهز  همطاـف  رتخد  نیـسح و  ماـما  رهاوخ 

داهن و يو  بل  رب  ار  دوخ  بل  تفرگ و  رب  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رس  تسجرد و  تفای ، يروتـسد  منیبب . يو  نیـسپزاب  رادید  مردارب و 
. يدنکفا جنر  رد  ار  ام  هکنانچ  ینیبن ، یتحار  ایند  نیا  رد  هک  مرادیم  دیما  دیزی  يا  تفگ : دروآربرس و  سپ  دش . شوهیب 

. تسا موثلک  ّما  نیا  يرآ  دنتفگ : تسا . نیسح  رهاوخ  مه  نابززارد  نز  نیا  تفگ  دیزی 
؟ دش عقاو  امش  رب  دیدوب  هدرک  رکف  ام  رب  هچنآ  درک و  غورد  هب  ار  امش  ّنظ  يادخ  هک  يدید  نوچ  موثلک  ّما  يا  تفگ :

هک هدومرف  باذع  هدعو  هدرک و  تنعل  ناشیا  رب  و  « 1 « » َنُوبِذاَکل َنیِِقفانُْملا  َّنِإ   » هک هدناوخ ، وگغورد  ار  ناقفانم  ادخ  هک  دومرف  موثلک  ّما 
زا ور  دیزی  دناّرعم . اّربم و  قافن  بذـک و  زا  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » ربمغیپ تیب  لها  هک  « 2 « » هّللا دمحب  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُـعی   » و

ّیلع هک  مدینـش  نم  تفگ : تسا  نیـسحلا  نب  ّیلع  دنتفگ : تسیک  كدوک  نیا  تفگ : درک و  ع )  ) نیدباعلا نیز  هب  هّجوت  هدـینادرگب  يو 
. میدروآ هتفرگ  ار  وا  دوب . رامیب  طسوا  ّیلع  نیا  دندش و  هتـشک  رغـصا  ّیلع  ربکا  یلع  دوب  رـسپ  هس  ار  يو  دنتفگ  دش  هتـشک  نیـسحلا  نب 
ار يادخ  رکش  دوب ، وا  ماقم  تفالخ  دنـسم  دننک و  وا  مان  هب  هبطخ  ار  اهربنم  رب  هک  تساوخ  وت  ردپ  هک  ینادیم  وت  یبص  يا  تفگ : دیزی 
ام ناردپ  زا  تفالخ  وت ؟ ناردپ  ای  دناهداهن  ام  ناردپ  اهربنم  نیا  دـیزی  يا  تفگ : مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا نیز  ماما  دیـسرن  دوصقم  هب  هک 

هدیـسرپ تمایق  رد  وت  ام و  ّمهم  اما  دـندروآیم ؟ كرـش  یهلا  هاگرد  هب  هک  وت ، ناردـپ  زا  ای  دـندرکیم  داهج  نید  هار  رد  هک  دوب  رتاـبیز 
«. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   » دش دهاوخ 

دوب نوگنرس  لما  ياول  ار  ماّکحدوب  نوخ  لوه  زا  رگج  ردنا و  هک  يزور 
دوب ؟ نوچ  زور  نآ  وت  لاح  هک  نک  هشیدناداب  هب  نید  هداد ، نود  ییند  يارب  زا  وت 

______________________________

هیآ 1. نوقفانم  هروس  (- 1)
هیآ 73. بازحا  هروس  (- 2)
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ص:479  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نیسحلا نب  ّیلع  تسد  گنهرس  رآ . نم  شیپ  رادرب و  شرس  ربب و  نوریب  ار  نیا  تفگ : ار  یگنهرس  دش و  بضغ  رد  نانخس  نیا  زا  دیزی 

سک چـیه  هک  هّللا  رادرب و  كدوـک  نیا  زا  تسد  دـنه ، هدازرـسپ  يا  تفگ : دز و  يو  هب  تسد  ود  ره  تـسجرب و  موـثلک  ّما  تـفرگب . ار 
. درک اشنا  ار  تیب  نیا  سپ  كدوک  نیا  ّالا  دشاب  مرحم  ار  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » دّمحم نارتخد  هک  تسا  هدنامن 

ات دومرف  هب  داتفا  يو  ياضعا  رب  هزرل  درک . عامتـسا  تیب  نیا  دـیزی  نوچ  عیاض  کلـسن  لوتقم و  کنیـسحلسرم  ریخ  ای  هاّدـج  ای  کیدانأ 
تسا کیدزن  وت  هب  نس  رد  نم  رـسپ  یلع  ای  تفگ : دناشنب  شدوخ  رـسپ  يولهپ  رد  دناوخ و  شدوخ  کیدزن  و  دنتـشاد ، هب  يو  زا  تسد 

هبراحم وت  رظن  رد  ات  هدب  يدراک  ار  یکی  ره  تسا  لهس  یتشک  راک  تفگ : مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  يریگیتشک ؟ يو  اب  یناوت 
يا تفگ : دیزی  رسپ  سپ  دنتفوک  ورف  ماش  هراقن  ءانثا  نیا  رد  هک  دیوگ : يوار  ینک . اشامت  وت  دشکب و  ار  بولغم  دیآ  بلاغ  هک  ره  مینک 

وت باوج  ات  نک  لّمأت  ینامز  هک  دومرف  مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  تساجک ؟ وت  ردپ  تبون  تسا . نم  ردپ  تبون  نیا  نیـسح  رـسپ 
نم ردپ  ّدج و  تبون  کنیا  دیزی ! رسپ  يا  تفگ : نیدباعلا  نیز  ماما  درک ، زامن  گناب  زاغآ  نّذؤم  تسـشن  ورف  هراّقن  زاوآ  نوچ  مهدزاب و 

. تسوا تبون  هزور  جنپ  یسک  ره  یناف  يارس  نیا  رد  هک  وشم ، هّرغ  دوخ  ردپ  هزور  جنپ  تبون  هب  وت  دنزاونیم  هک  تسا 
هبطخ تمارک  تّزع و  ربانم  رد  دز و  دنهاوخ  ام  مان  هب  تداعس  هّکس  تماما  برّضلا  راد  رد  تسا و  یقاب  تمایق  مایق  ات  ام  تلود  تبون  اّما 

. دناوخ دنهاوخ  ام  مان  هب  تلیضف 
هدازهاش تحاصف  زا  نارضاح  دیدرگ و  شوماخ  دیلپ  دیزی  رـسپ  تسام  مان  مان ، دوب ، تانیاک  مان  اتتسام  رود  رود ، دوب ، راگزور  رود  ات 

لوط هب  نآ  رکذ  هچناـنچ  دـش . عـقاو  رایـسب  تاـثحابم  مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا نیز  ماـما  دـیزی و  ناـیم  دـندنام و  بّجعتم  ناـمز  نیمز و 
. دماجنایم

تیآ امـش ؟ هناخ  رد  ای  دـمآ  دورف  ام  هناخ  رد  لیئربج  دـیزی  يا  تفگ : مالـسلا » هیلع   » نیـسحلا نب  ّیلع  هک  دیـسر  یئاج  هب  نخـس  هّصقلا 
تیب لهأ  رم  البرک  برح  زا  دـعب  هک  یعیاقو  رد  » لوا لصف  یفشاکلا 480  ءادهشلا ، ۀضور  و  امـش ؟ قح  رد  ای  دش  لزان  ام  ّقح  رد  ریهطت 

441 ص :  تسا ..... ». هدش  عقاو  ار 
ص:480  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

يو رب  نانخس  نیا  زا  یتبیه  داتفا و  دیلپ  دیزی  رب  هشعر  ات  تفگیم  نینچمه  امـش ؟ هرابرد  ای  تسام  هرابرد  یبرقلا  يذ  تّدوم  همیرک  هیآ 
دیبلط و ار  هفوک  نادرم  دیزی  مشکب . ات  هد ، نم  هب  ار  مردپ  لتاق  تفگ : منک  اور  ات  هاوخب  یتجاح  نم  زا  نیسحلا ! نب  ای  تفگ : دش . يراط 

یلوخ نوچ  یتشک ؟ وت  ار  نیسح  هک  دیسرپ  دندرک و  رـضاح  ار  وا  ات  دومرف  هب  دیزی  دیزی . نب  یلوخ  دنتفگ : هتـشک  هک  ار  نیـسح  تفگ :
نانس دنتفگ : تشک ؟ هک  سپ  تفگ : تسا ؟ راکهچ  نیسح  نتشک  اب  ارم  اشاح  تفگ : دیـسرت و  هب  دوب ، هدید  ار  کلام  نب  ریـشب  تسایس 

ار وا  سپ  تفگ  دش و  دنت  دیزی  داب ! نیـسح  نالتاق  رب  ادـخ  تنعل  و  ین ، تفگ  یتشک ؟ وت  ار  نیـسح  دندیـسرپ  داد و  زاوآ  ار  وا  سنا  نب 
دیزی هّللا  ذاعم  تفگ : یتشک ؟ وت  ار  نیـسح  هک  دیـسرپ  دـندروآ  ار  رمـش  اـت  داتـسرف  سک  نشوجلا ، يذ  رمـش  دـنتفگ : تسا ؟ هتـشک  هک 

ار وا  سپ  هک  دیسرپ  هدش  یلوتسم  دیزی  رب  بضغ  دنیوگیم . غورد  نانیا  تفگ : ياهتـشک ، وت  ار  وا  هکنآ  رب  دناقفّتم  نامدرم  همه  تفگ :
دوشگ و هب  لاملا  تیب  رد  درک و  عمج  ار  برع  لیابق  هکنآ  تسا ، هتشک  هک  ار  نیسح  هک  میوگب  تسار  نم  تفگ  رمش  تسا ؟ هتشک  هک 
هک زیخرب  تفگ : هداد  تسد  میظع  لاعفنا  ار  دیزی  دینک . برح  نیـسح  اب  دـیورب و  تفگ  داد و  تعلخ  هقفن و  حالـس و  بسا و  ار  رکـشل 
نم هب  ار  مردپ  رس  تفگ : بلط  هب  رگید  تجاح  هک  دروآ  مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  هب  يور  هگنآ  داب ! امـش  همه  رب  يادخ  تنعل 
نم تیب  لها  اب  ارم  تفگ : هاوخب  رگید  تجاح  تساور ، تجاح  نیا  تفگ : مزاس  قحلم  ناشیا  ياهنت  هب  مربب و  ات  ادهـش  ياهرـس  اب  هد ،

: تفگ میوش  لوغشم  تدابع  تعاط و  هب  هیلع » همالس  هّللا و  تاولص   » دوخ راوگرزب  ّدج  هضور  رـس  رب  میور و  هنیدم  هب  ات  يامرف  تزاجا 
. مناوخب هبطخ  مور و  ربنم  رب  ات  يامرف  تزاجا  ارم  تسا  هنیدآ  زور  ادرف  تفگ : نک  تساوخرد  رگید  يوزرآ  تسا . لصاح  مه  دارم  نیا 
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هیلع  » نیدباعلا نیز  ماما  تباطخ  هدعو  زا  دیزی  دش  رگید  زور  نوچ  اّما  مراذگ ، وت  اب  ادرف  تباطخ  مرآرب و  زین  تیوزرآ  نیا  تفگ : دیزی 
دنیآ و رضاح  عماج  دجسم  هب  سک  همه  هک  دندرک  يدانم  دناوخب و  هبطخ  هک  درک  رّرقم  ار  یماش  حیـصف  بیطخ  دش ، نامیـشپ  مالـسلا »

هغلابم بلاط  یبا  لآ  تّمذـم  رد  دوشگب و  نایفـس  وبا  لآ  شیاتـس  هب  نابز  هتفر  ربنم  رب  بیطخ  دـندش . رـضاح  هنیدآ  زاـمن  هب  مدرم  نوچ 
ماما نالطب  هدومن . رایسب 

ص:481  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
تشاد تسناوتن  هاگن  ار  دوخ  هدش  تقاطیب  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما  درک  نایع  ار  دیزی  ّتیولوا  تقیقح و  درک و  نایب  ار  نیـسح 
رایتخا قلاخ  طخـس  رب  ار  قولخم  ياضر  و  ار ، موق  نیا  رم  وت  یبیطخ  دب  یماش  درم  يا  تنأ ! موقلا  بیطخ  سئب  یماش  ای  هک  داد : زاوآ  و 

. ياهدرک لدب  نود ، يایند  هب  ار  نید  ياهدومن و 
؟ ینکیم اطخ  تسنیا  هن  هارینکیم  يوه  سفن و  يوریپ 

؟ ینکیم ادا  رارشا  تحدمنخس  یئوگن  رایخا  قح  رد 
هک يدـهع  ماو  و  نک . اـفو  ياهداد  ارم  هک  ياهدـعو  هب  هک  درک  دـیزی  هب  ور  سپ  ینکیم ؟ ارچ  موق  نینچ  ّمذدـنرتلضاف  همه  زا  اـبع  لآ 

مناوخب و دـشاب ، هتـسبزاب  نادـب  لوسر  ادـخ و  ياضر  هک  ياهبطخ  نانچ  مور و  ربنم  رب  هک  هد  تزاجا  و  نک ، ادأ  شیوخ  همذ  زا  ياهتـسب 
ياپ رب  اج  نیمه  تسین  تجاح  نتفر  ربنم  رب  تفگ : دیزی  منک . ادأ  دـنوش ، روجأم  باثم و  هتـشگ  نآ  یناعم  تسم  ناعمتـسم  هک  یتاملک 

هک میهاوخیم  هک  دـندومن  تساوخرد  هتـساخياپرب  ماش  فارـشأ  دـندمآ و  ناغف  هب  قشمد  لـها  يوگب . یهاوخ  هک  ینخـس  ره  هداتـسیا 
؟ تسا هبترم  هچ  ات  نایزاجح  تغالب  تحاصف و  هک  مینیبب  میونشب و  زاجح  لها  تارابع  ظافلا و 

دزاس تحیضف  ار  نایفـس  وبا  لآ  دور  ربنم  رب  نوچ  هک  ادابم  دنبرع  حصفا  ناشیا ، تسا و  مشاه  ینب  زا  رـسپ  نیا  ماش  لها  يا  تفگ : دیزی 
ینخـس دوخ  ّدج  زا  هک  تسا  نآ  سوه  ار  ام  تفگ ؟ دناوت  هچ  تسا  لاسدرخ  وا  دـنتفگ  ماش  رباکأ  دـیوگ . ازـسان  نانخـس  ار  هّیمأ  ینب  و 

ربنم يالاب  هب  مالـسلا » هیلع   » ماما داد و  تزاجا  درک  تسناوتن  ّدر  ار  ناگرزب  سامتلا  دیزی  دوب ، ریکذت  هظعوم و  ار  ام  نآ  رد  هک  دنک  لقن 
ماهوا ماهس  هک  یهجو  رب  دومرف  ادأ  هیلع » همالس  هّللا و  تاولص   » یهانپ تلاسر  ترـضح  تعن  یهلا و  دمح  رب  لمتـشم  ياهبطخ  دمآرب و 
ظافلا عیادـب  دـباین . هار  نآ  فیـصوت  رارـسا  هب  نایب  اـبیز  ياـغلب  ریامـض  دـسرن و  نآ  فیرعت  فدـه  هب  ناـبز  نیریـش  ياحـصف  ناـهذا  و 

رب نیقی  بابرا  لیالد  قیاقد  دـننام  شیازفناج  یناعم  قیاقح  يوتحم و  تغالب  لها  ضماوغ  رب  نید  لها  لئاسم  حـیاور  نوچ  شیاـشگلد 
. يوطنم لمتشم و  تحاصف ، بابرا  تعارب  فیاطل 

يازفارون هام  وچ  شنانخس ، فیارظریگملاع  رهم  وچ  شتاملک ، عماول  ص:482   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
اهلد همه  هک  دومرف  ياهظعوم  تاولص  دمح و  زا  دعب  يارـس و  ود  هجاوخ  فاصوأ  دزیا و  ساپـسیسک  هدرکن  ادأ  یبوخ  تفاطل و  نیدب 

. دش مرگ  نآ  فّرصت  هلعش  زا  اههنیس  عومجم  مرن و  نآ  ریثأت  زا 
دومرف دوب  هدش  رارق  مارآیب و  اهلد  رابکـشأ و  اههدید  هکنآ  زا  سپ  دزومآ  قح  همغن  درخ  نایطوط  هبدزورفا  شتآ  هک  منانخـس  نآ  مالغ 

منم رایخألا  دّیـس  یفطـصملا  نبا  انا  راتخملا  لوسّرلا  نبا  انأ  منکیم ): یفّرعم  سپ   ) دنادن هک  ره  دناد و  دـناد  ارم  هک  ره  ماش  لهأ  يا  هک 
«1 « » يرْسَأ يِذَّلا  َناْحبُس   » رفس رفاسم  رسپ  منم  قافتا  هب  ناربمغیپ  همه  لضفا  قارب و  بکار  دنزرف  منم  جاود  جات و  دنوادخ  جارعم و  رسپ 
« يوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع   » نشلگ بیلدنع  و  یحْوَأ » ام  ِهِدـْبَع  یلِإ  یحْوَأَف   » بیطخ رـسپ  منم  « 2 « » ینْدَأ َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف   » میرح رواجم  و 

همالس هّللا و  تاولص  هّللا  لوسر   » دمحم ینعی  هلا  ترضح  بیبح  رـسپ  منم  افطـصا  ابتجا و  دنـسم  ردص  احطب و  برثی و  هجاوخ  رـسپ  منم 
« اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا   » هتنازخ حاتفم  هباب و  ّیفو  ّیصو  رسپ  منم  یتف  هاگتخت ال  رایرهش  یتا و  لهأ  رامضم  راوسهـش  رـسپ  منم  هیلع »

قلخ زا  ویرغ  نبا » انأ   » یتفگ هک  هاگره  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  بئارغلا  رهظم  بئاـجعلا و  رهظم  بصاـنم و  بحاـص  رـسپ  منم 
ّینم و ۀعـضب  ۀمطاف  جرد  رهوگ  رـسپ  منم  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  نیلـسرملا  ریخ  رتخد  رـسپ  منم  هک : دومرف  نیّدج  فیرعت  زا  دعب  يدـمآرب 
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هدازردارب منم  مالس » اهیلع   » ارهز ۀمطاف  ینعی  ارذع  لوتب  تاصرع  هصرع  هعیفش  تاداس و  ةدّیـس  رـسپ  منم  یناذأ  دقف  اهاذآ  نم  جرب  رتخا 
«. مالسلا هیلع   » نسح نینمؤملا  ریما  ینعی  نحتمم  مومسم  ماما  لوتب ، نیعلا  ةّرق  لوسر و  طبس 

البرک دیهش  نیسح  ینعی  الب  برک و  نادیم  يالتبم  یضترم  هنیس  رورـس  یفطـصم و  هدید  رون  مومغم ، بیرغ  مولظم و  دیهـش  دنزرف  منم 
میب زا  دیسرتب و  هلغلغ  نیا  زا  نیعل  دیزی  داتفا ، قشمد  رهش  رد  ویرغ  مدرم  نتسیرگ  زاوآ  زا  تساخرب و  ناغف  شورخ و  ّلحم  نیا  رد 

______________________________

هیآ 1. ءارسا  هروس  (- 1)
هیآ 9. مجنلا  هروس  (- 2)

ص:483  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نّذؤم هدـنادرگ ، عطقنم  نیدـباعلا  نیز  ماما  رب  نخـس  دـیوگب و  زامن  گناب  ات  درک  تراشا  ار  نّذؤم  و  دـیزرلب ، نتـشیوخ  رب  ماـع  ياـغوغ 

معن : » تفگ ماما  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ  نّذؤم  هنم  ربکا  ءیـش  معن ال  هک : دومرف  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ربکا  هّللا  تفگ : تساخرب و 
رـس زا  هماّمع  مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا نیز  ماما  هّللا  لوسر  ادّـمحم  ّنأ  دهـشا  تفگ : نّذؤم  يرـشب » یمد و  يرعـش و  یمحل و  اـهب  دـهش 

دنگوس وت  رب  هلآ » هیلع و  هللا  یّلـص   » دّـمحم نیا  قح  هب  نّذؤم  يا  تفگ : هدرک  ناشیرپ  نیکـشم  ياـهوسیگ  دـنکفا و  نّذؤم  دزن  هتـشادرب 
رگا نم ؟ ّدج  ای  دوب  وت  ّدـج  میرک  لوسر  نیا  هیواعم  رـسپ  يا  هک  دروآ  دـیزی  هب  يور  ماما  تشگ ، شوماخ  نذؤم  نک  فقوت  نامز  کی 

زیچ هچ  ارت  سپ  منیـسحلا  نب  ّیلع  هک  هدوب  نم  ّدج  هک  یئوگ  رگا  یتفگ و  غورد  هک  دنناد  ملاع  همه  یئوگغورد و  هدوب  وت  ّدـج  یئوگ 
تراهط تمصع و  هدرپ  ارـس  تارّدخم  دندرک و  دیهـش  ات  يدومرف  هب  دوب  ترـضح  نیا  ترتع  نیرتهب  هک  ار  مردپ  هک  تشاد  نآ  ورد  رب 

يور و  مناملـسم ؟ هک  یئوگیم  همه  نیا  اب  و  یتخادنا ، مّدج  نید  رد  هنخر  یتخاس و  میتی  ارم  يدینادرگب و  هدلب  هب  هدلب  يراسأ  نوچ  ار 
وا ّدـج  هک  امـش  زا  تسه  سک  چـیه  ناـمدرم  يا  تفگ : دـیردب و  هماـج  ناـبیرگ  درک و  تسد  سپ  يرادیمن ؟ مرـش  يرآیم و  هلبق  هب 

دیدپ عماج  دجسم  رد  یتمایق  دندش و  شوهیب  یضعب  داتفا و  قشمد  لها  رب  نتسیرگ  دمآرب و  مدرم  زا  دایرف  نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هدوب  ربمغیپ 
دـندمآ و هلغلغ  رد  مدرم  دـندراذگ و  زامن  دـش و  هتفگ  تماقا  سپ  يوگب ، تماقا  هک  دز  نّذؤم  رب  گناب  تساـخ و  ياـپ  رب  دـیزی  دـمآ ،
رمـش و ات  دومرف  هب  دـیبلط و  ار  ماش  رباکا  همه  هتخاس  یعمجم  درآ و  حالـصا  هب  ار  مدرم  هک  درک  يریبدـت  دـیزی  داـتفا ، ماوع  رد  همدـمد 

نیـسح لتق  رب  امـش  تعاطإ  زا  نم  تفگ : درک و  نیرفن  ناشیا  رب  هتفگ  ناـشیا  يور  رد  تشرد  نانخـس  دـندرک و  رـضاح  ار  هفوک  يارما 
و دومن ، مادقا  يرمأ  نینچ  رب  هک  داب  هناجرم  رسپ  رب  تنعل  مدروآیم  ياج  هب  وا  تمدخ  ّقح  نم  دیدروآیم  هدنز  ار  وا  رگا  مدوبن  یضار 

. درک ماندب  ماش  قارع و  رد  ارم 
دالوا باحصا و  و  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هلتق  رب  مدرم  هک  دناریم  نابز  رب  نآ  تهج  هب  نانخـس  نیا  دیزی  هک  هدروآ  ملاعلا  خیرات  رد 
نیرفن ازـسان و  هنوگ  رازه  نیدیب  ناّربدم  نآ  رب  هک  دراد  نآ  ياج  ّقحلا  و  دندومنیم . شنزرـس  خیبوت و  ار  دیزی  دـندرکیم و  نیرفن  وا 

. يرادرکلهس هن  لمع  نیا  تسا و  يراک  ناسآ  هن  راک  نیا  هچ  دنیوگ ،
شنابنج هراوهگ  نیمألا  حور  ترضح  يدوب  هکار  يرایرهش  ندیرب  رس  قحان  تسا  هچیزاین  ص:484   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

شنامارخ رس و  دش  هتسر  تلاسر  غاب  زا  هکار  يراهبون  ندرک  هدرمژپ  شطع  زا  تسلهس  هن 
شناشخر يور  رب  لسر  ِناطلس  هسوب  يداد  هکیهاش  رس  هزین  رس  رب  ندرک  تسناسآ  هن 

رد ار  تیب  لها  دیزی  هک  هدروآ : بئارغلا  زنک  رد  شناوعا  راصنا و  رب  رمـش و  رب  ادخ  نیرفن  هکدـمآیم  زاوآ  ياهّرذ  ره  زا  شلتق  تقو  هب 
زین وا  یتشاد و  تسود  ار  وا  رایسب  هک  هلاسراهچ  تشاد  يرتخد  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  و  دوب ، هتخاس  رّرقم  ياج  دوخ  کشوک  نورد 

: هک دیسرپیم  مئاد  دوب  هدش  دیهش  شردپ  ات  تشادیم و  تسود  تیاغ  هب  ار  ردپ 
رد دوب  میظع  قایتشا  ردپ  رادید  هب  ار  وا  دندادیم و  یّلست  یّلست ، عاونا  هب  تسا و  هتفر  یئاج  هب  دنتفگیم  نم ، ردپ  تساجک  یبأ »؟ نیأ  »
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ار ردپ  دش و  رادیب  يداش  تیاغ  زا  هتفرگ  رانک  رد  ار  وا  هک  دید  باوخ  رد  ار  ردپ  رتخد  نیا  یبش  دندوب  دـیزی  کشوک  رد  هک  تقو  نیا 
نوچ ماهتسشن  ردپ  رانک  رد  هک  مدیدیم  یلاح ، تفگ : دندیسرپ  لاح  تفرگرد  ناغف  هدرک  بارطـضا  زاغآ  تشگ و  هدایز  شقوش  دیدن 

نک ربص  رتخد  يا  دنتفگ  دنچ  ره  هدنامن  قارف  تقاط  نیا  زا  شیب  ارم  هک  تساجک ؟ مردپ  هک  دـیئوگب  ارم  منیبیمن  ار  وا  مدرک  زاب  مشچ 
: هک دادیم  باوج  ریگ  شیپ  یئابیکش  و 

نوچ دیتسرف ، ردپ  دزن  ارم  ای  دیرآ  نم  شیپ  ار  مردپ  دومن  دایرف  تسین  یئاهنت  بش  قارف و  زور  تقاطتسین  یئابیکـش  بات  ارم  هّللا  ملعی 
باوخ زا  ناشیا  ياغوغ  هیرگ و  زا  دیلپ  دیزی  دنتفرگ ، رد  شورخ  دمآرب و  ناشیا  داهن  زا  دایرف  راب  کی  هب  دندینـشب  نخـس  نیا  تیب  لهأ 

رتخد هک  دیـسر  دیزی  هب  ربخ  دنتفگزاب و  هعقاو  تروص  ناشیا  تسا ؟ هدش  عقاو  هچ  ار  تیب  لهأ  هک  دریگ  ربخ  ات  داتـسرف  سک  دـمآرد و 
و دبای ، یّلـست  دیاش  دیئامن  ودب  شردپ  رـس  دیورب و  تفگ  دیزی  دنکیم  یتقاطیب  وا  رادید  يارب  هدـید و  باوخ  رد  ار  ردـپ  نیـسح  ماما 

نآ رب  سدنـس  زا  یلیدنم  هداهن و  نیمیـس  یقبط  رد  ار  رـس  نآ  دـیلپ  دـیزی  نامداخ  تشادیم  هاگن  دوخ  ّصاخ  هناخ  رد  ار  رـس  نآ  دـیزی 
يو شیپ  ار  قبط  نوچ  اّما  دیآ ، دیدپ  یّلـست  ار  وا  هک  دیاش  دیئامن  ودب  ار  رـس  هک  دیوگیم : دیزی  دنتفگ  دندروآ و  تیب  لهأ  دزن  هدنکفا 

لیدنم نوچ  تسا  نیا  یبلطیم  هچنآ  دنتفگ  تسیچ ؟ نیا  هک  دیسرپ  دنداهن 
ص:485  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دیـشکرب و هنیـس  زا  یهآ  تخانـشب  ار  دوخ  ردپ  رـس  تسیرگن  نآ  رد  کین  تشادرب و  ار  رـس  نآ  هداهن  قبط  نآ  رد  دید  يرـس  تفرگرب 
هیلع  ) نیـسح ماما  تیزعت  ار  تیب  لها  هراب  رگید  دادـب . نیریـش  ناج  لاـحلا  یف  داـهن و  يو  بل  رب  دوخ  بل  دـیلام و  ردـپ  يور  رد  يور 

. تفریذپ دیدجت  تمس  ادهش  تبیصم  تشگ و  هزات  مالسلا )
یتخادنا نادناخ  رد  یمتام  رگید  رابیتخادنا  ناهج  رد  اغوغ  هچ  نیا  زاب  لجأ  يا 

یتخادنا نامسآ  نیمز و  رد  ترسح  قربالب  يایرد  يدروآرب ز  یهودنا  ربا 
تیزعت ار  ناشیا  تفای  ربخ  لاح  نیا  زا  نوچ  دیزی  یتخادنا  ناوج  ریپ و  نمرخ  رد  یشتآدیدپ  يدرک  ناج  سنا و  راگزور ! رد  یـشروش 

متام تهج  هک  یلزنم  هب  هتفای  تزاجا  درادب و  تیب  لهأ  تیزعت  دور و  یلزنم  هب  کشوک  جراخ  رد  هک  دیبلط  تزاجا  موثلک  ّما  دیناسر و 
ادهش يراوخ  تیب و  لهأ  يراز  لاوحا  رد  هک  ياهیثرم  وا  دنتـشگ و  رـضاح  وا  تیزعت  هب  رباکا  نانز  دومرف و  فیرـشت  دندوب  هدرک  رّرقم 

نیا موثلک  ّما  هدیصق  زا  تیب  کی  دندیرازیم و  تیب  لهأ  هودنا  مغ و  زا  دندیرابیم و  هدید  زا  بآ  برع  نانوتاخ  دناوخیم و  دوب  هتفگ 
. تسا

یتاعول دعب  نم  ةرسح  ینداز  ویتاداس  توملا  ینفأ  و  یلاجر ، تتام 
میدنامب راوخ  مغ  و ز  نازیزع ، دنتفرمیدنامب  راوخمغ  سنومیب و  هک  دایرف 

میدنامب راتفرگ  هنتف  هکلهم  ردام  هگماد و  نیا  مغ  زا  دندش  دازآ 
میدنامب راکفا  لد  اب  نانک ، هلان  امدنتفرب  ناشیا و  لد  مغ  زا  دش  راکفا 

میدنامب رادید  ترسح  رد  هک  سوسفادنتفهنب  ام  زا  خر  دنتفخب و  كاخ  رد 
تیب لهأ  رفس  بابـسا  دیزی  هک  تسا  نانچ  دّیؤملا  وبا  تیاور  رد  میدنامب  رامیب  لد  اب  همه  تشذگباهلد و  همه  بیبط  دوب  یـسفن  یـسیع 

تمزالم رد  لّمکم  راوس  یـس  اب  ات  درک  رّرقم  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  دومن و  نییعت  دـشاب  قیـال  هچناـنچ  هار  داز  داد و  هماـج  ار  همه  هتخاـس 
ردـپ رـس  مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا نیز  ماما  و  تخاس . ناور  هنیدـم  بناج  هب  هدرک  هغلابم  رایـسب  ناشیا  تظفاحم  رد  ار  وا  دـشاب و  ناشیا 

و تفای ، مامضنا  رهطا  ندب  هب  رورس  نآ  رس  رفص  هام  متسیب  رد  تفر و  البرک  هب  هتفرگ  ارف  رگید  ياهرس  اب  راوگرزب 
ص:486  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هدعاق تشاذگن و  ورف  قیاقد  زا  ياهقیقد  چیه  تیب  لهأ  تمزالم  رد  ریشب  نب  نامعن  و  تسویپ ، ناشیا  نادبأ  هب  زین  رگید  يادهش  ياهرس 
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لوزن يدنتـساوخ  اـج  ره  دوـب  ناـشیا  هاوـخلد  بجوـم  رب  تیب  لـهأ  لاـحترا  لوزن و  تشاد و  یعرم  یغبنی  اـمک  ناـشیا  مارتـحا  میظعت و 
ات يدـندش  رود  نامعن  نامزالم  تیب  لهأ  ندـش  راوس  ندـمآ و  دورف  تقو  رد  يدـندومن و  تلحر  يدـندرک  هدارا  هاگره  يدـندومرف و 

رهاوخ يا  تفگ : بنیز  اب  موثلک  ّما  دندیـسر  هنیدـم  هب  بیرق  نوچ  هک  تشاد  هاگن  ار  ناـشیا  بدأ  ياهباـثمب  يدوبن و  یباـجح  ار  ناـشیا 
. ءیـش انل  اـم  یتفگ  تسار  تقدـص  هک  دومرف : بنیز  میهد ، يو  هب  هک  میرادـن  زیچ  چـیه  اـم  تشگ و  بجاو  اـم  رب  ناـمعن  قوقح  يادا 
تسد و زا  اههیاریپ  نآ  سپ  میتسرف ، ودـب  تسه  ار  ام  هک  اـههیاریپ  اـهرویز و  هکنآ  رگم  اـنّیلح  اـّلا  مینک  اـطع  يو  هب  يزیچ  ار  اـم  تسین 

یقاب ایند و  رد  تست  تمدخ  يازج  زا  یـضعب  نیا  هک  دـندومن  یهاوخ  رذـع  دنداتـسرف و  ودـب  هدروآ  نوریب  ناتـشگنا  ندرگ و  شوگ و 
ماغیپ هداتـسرف  ناشیا  شیپ  ار  همه  و  درکن ، لوبق  اهنآ  زا  يزیچ  اقلطم  نامعن  سپ  دـیناسر . میهاوخ  وت  هب  تمایق  رد  وت  تبحاـصم  شاداـپ 
يارب هکلب  دـشن  عـقاو  یئاـیند  ضارغا  زا  یـضرغ  هب  امـش  تمرح  تیاـعر  اـّما  دوـب  دـیزی  ناـمرف  هب  امـش  اـب  اـم  یهارمه  هچ  رگا ، هک  داد 

نیا رکـش  نم  داتفا و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » یبن تیب  لهأ  لوبق  نم  تمدخ  هک  هّللا  دـمحب  مدرک  امـش  راوگرزب  ّدـج  ادـخ و  يدونـشخ 
؟ دروآ مناوت  ياج  هب  عون  هچ  هب  هدش  نم  دزمان  هک  تبهوم  نیا  يراد  ساپس  و  درازگ ؟ مناوت  هنوگچ  تمعن 

، هدـیناسر هنیدـم  هب  ار  ناشیا  دـندرک و  اعد  ار  وا  تیب  لهأ  دـنمتلود  مدـش  هتـسیاش  بصنم  نینچ  هبدـنلب  تخب  يرواـی  زا  هک  دـمحلا  هّلل 
. تشگزاب

یتح رابک  راغـص و  زا  راصنا  رجاهم و  دالوا  دمآرب و  ناشیا  زا  ناغف  دندینـش  تیب  لهأ  ندمآ  ربخ  هنیدـم  لهأ  نوچ  هک  دـیوگ : يوار  اّما 
نوچ دندمآ و  نوریب  ناشیا  لابقتسا  هب  يرارقیب  بارطضا و  رازه  اب  يراوگوس  هیرگ و  قیفر  يراز و  هلان و  نیرق  ناشیا  ناکدوک  نانز و 

رد كاـخ  رد  رگج  زوس  لد و  درد  هب  دـندیدب ، نینوک  هدازهاـش  نارهاوخ  نیـسح و  ماـما  رتخد  اـب  ار  مالـسلا » هیلع   » نیدـباعلا نیز  ماـما 
: دندیناسریم مارک  تیب  لهأ  عمس  هب  مالک  نیا  نومضم  نایرب  هنیس  نایرگ و  هدید  اب  دندیطلغ و 

تسا هتشگ  ناشیرپ  متام  نیرد  ناج  ار  یملاعتسا  هتشگ  ناریو  هودنا  نیزا  اهلد  هناخ  ص:487   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
البرک يوس  هتفر  هنیدم  زا  یباتفآتسا  هتشگ  ناهنپ  كاخ  رد  الب  برک و  یسب  اب 

جنپ : » هک هدروآ  ضایرلا  ةرهز  رد  قرغ  تستـشگ  لد  نوخ  رد  شخر  نوچمه  اـم  مشچتسا  هتـشگ  ناـشیرپ  شیوسیگ  دـننام  اـم  لاـح 
: تسا هدش  مئاق  تمایق  هک  دندرب  نامگ  مدرم  هک  داتفا : غزف  عزج و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » تلاسر ترضح  هنیدم  رد  تبون 

زا ناغف  شورخ و  لتق  دق  ادمحم  ّنإ  ّالا  هک  داد  ادن  ناطیش  دوب و  دحأ  برح  رد  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » لوسر ترـضح  هک  زور  نآ  لوا 
زا ياهّمـش  هچنانچ  دندش  ناور  دـحأ  بناج  هب  رایتخایب  ارذـع  لوتب  مشاه و  تنب  تارهاط و  تارجح  نامرحم  هچنانچ  دـمآرب  درم  نز و 

. تفای رکذ  قبس  تیاکح  نیا 
متام و مغ و  رد  هک  ّالا  هنیدم  لهأ  زا  دوبن  سک  چـیه  دـش  ینادواج  ضایر  هّجوتم  یناف  هرجح  نیا  زا  تلاسر  ترـضح  هک  يزور  مّود  و 

. دندوب ملأ  هّصغ و 
ربمغیپ متام  هک  ایئوگ  دنتفرگ و  ناغف  دیـسر  هنیدم  لها  عامـسا  هب  هفوک  زا  مالـسلا » هیلع   » یلع نینمؤملا  ریما  تداهـش  ربخ  هک  یتقو  مّوس 

دش هزات  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص  »
لابقتـسا هنیدـم  لهأ  دربیم و  ار  نارتخد  نارهاوخ و  تشاد و  هفوک  هیعاد  دوب و  هدرک  هّکم  تمیزع  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یناـمز  مراـهچ 

دنتفرگرد تیزعت  هدومن 
رگج كانزوس و  زاوآ  هب  هتفر  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » يوبن سّدقم  هضور  هب  هار  درگ  زا  دندمآرد  هنیدم  هب  تیب  لهأ  هک  یماگنه  مجنپ 

مغ زا  نایرگ  نازوس و  وت  نامدود  نابیرغ  میئوت و  نادناخ  نامیتی  هادنس  او  هادّیس  او  هادّمحم  او  هاّدج  او  هک  دندیشکرب  هرعن  كاچكاچ 
يافج بوکدـگل  میئاـنع  جـنر و  ناـبایب  ناروجهم  میئـالبرک و  يارحـص  ناـمولظم  وت  نارجه  هیداـب  ناگدیـشکتنحم  میئوت و  نادـنزرف 

مالس میتابوقع  تابقع  ناگدزامرگ  میتارف  بآ  نابل  هنشت  میئایح  مرشیب و  نایماش  رجنخ  هدرزآ  میئافویب و  نایفوک 
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ص:488  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
. میاهدروآ وت  نایشآ  شرع  هضور  هب  هانپ  رارشا  ترارش  زا  میاهدروآ و  وت  دنبلد  دنزرف 

نیزح كانمغ و  راز و  ار  نتشیوخ  تیب  لهأيرگنب  ات  رس  هضور  زا  رآ  رب  هّللا  لوسر  ای 
هّللا یضر   » هملس ّما  هک  دندوب  ناویرغ  نایرگ و  تیب  لهأ  نینچنیا  راتفرگ  زگره  ناهج  رد  ادابم  سکهدمآ  راتفرگ  نید  نانمشد  يالب  رد 

نیسح ماما  رتخد  تسد  هتفرگ و  تسد  رد  دوب  هدش  نوخ  هک  البرک  كاخ  هشیـش  نالان  ناویرغ و  دمآ  نوریب  دوخ  هرهاط  هرجح  زا  اهنع »
زوس درد و  دـندرک  هدـهاشم  ار  هدـش  نوخ  كاخ  نآ  دـندیدب و  ار  نانمؤم  ردام  تیب  لـها  نوچ  هتفرگ ، رگید  تسدـب  دوب  راـمیب  هک  ار 

رایسب شسرپ  ار  ماما  رتخد  دنتفرگ و  رانک  رد  ار  هملس  ّما  شنارهاوخ  و  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نارتخد  دش  دیازتم  فعاضتم و  ناشیا 
زا قطن  قاطن  و  تسا ، زواجتم  ریرقت  دح  رس  زا  دش  عقاو  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » تلاسر ترضح  هضور  رس  رب  هک  تیزعت  نیا  نایب  دندرک 

. میظع هودنا  رد  تبیصم  نیا  زا  ماوع  ّصاوخ و  دندوب و  میهس  متام  نیا  رد  هنیدم  ینادا  یصاقا و  زجاع ، نآ  هطاحا 
رد هک  ار  یناسک  داد و  رایـسب  یّلـست  ار  تیب  لهأ  اهنع » هّللا  یـضر   » هملـس ّما  دای  درادـن  تیزعت  نینچ  سکداسف  نوک و  ناهج  رد  اقلطم 
زا لبق  هچنانچ  دراد  تیاهنیب  باوث  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  و  دومرف : رایسب  باوث  هب  هدعو  دنتـسیرگیم  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  متام 

. تسا تشهب  لوخد  بجوم  ندینایرگ  نتسیرگ و  هک  تشذگ  نیا 
هایـس شیور  دش و  هتـسب  شنابز  دیـسر  رد  تافو  ار  مردپ  نوچ  هک  هدرک : تیاور  یعازخ  لبعد  رـسپ  هک : تسا  روکذـم  اضرلا  نویع  رد 
تهج زا  نم  دندرک و  نفد  دنتسشب و  ار  وا  ناهنپ  ات  متفگ  متشاد و  هدیشوپ  مدرم  زا  ار  تروص  نیا  مدیـسرت و  هب  هعقاو  نیا  زا  نم  تشگ 

قح ردپ  يا  متفگ  دوب  هدیشوپ  وکین  دیفس  هماج  تشاد و  نشور  يور  هک  مدید  باوخ  رد  ار  يو  هنابش  مدوب ، نوزحم  لولم و  رایسب  يو 
يور و یهایـس  يرآ  تفگ  هدـمآ  دـیدپ  وت  رب  بیجع  تمـالع  گرم  تقو  متفگ  دـیزرمایب  ارم  تفگ  درک ؟ هچ  وـت  اـب  یلاـعت  هناـحبس و 

مدوب گنگ  نابز  هایـس و  يور  اب  نانچمه  دـندروآ  ردـنا  ربق  هب  ارم  و  مدرم ، هب  نوچ  مدروخیم و  رمخ  هک  دوب  نآ  زا  نم  نابز  یگتفرگ 
« هلآ هیلع و  هّللا  یلص   » ادخ لوسر  مدید  هاگان  هک 

ص:489  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مدناوخ رب  نم  ياهتفگ ، نم  تیب  لها  نادیهش  قح  رد  هک  هیثرم  نآ  ناوخب  تفگ : هّللا  لوسر  ای  يرآ  متفگ  یئوت ؟ لبعد  تفگ  دمآرد و 

: هک
هیلع و هّللا  یلـص   » لوسر ترـضح  مدناوخیم و  تایبأ  رخآ  ات  اورهق  دق  نومولظم  دـمحأ  لآ  وتکحـض  نإ  رهّدـلا  ّنس  هّللا  کحـضأ  ال 
رد هک  تسا  ادـخ  لوسر  هماج  نیا  دندیـشخبب و  ات  درک  تعافـش  ارم  ياهتفگ و  وکین  هک  دومرف  مدرک  مامت  رعـش  نوچ  تسیرگیم  هلآ »

. تسا لیزج  يازج  لیمج و  رجأ  بجوم  مالسلا ) هیلع   ) مولظم نیسح  ماما  رب  هیرگ  هک  دوشیم  مولعم  ربخ  نیا  زا  و  مرادرب .
رامش زور  ینشور  تداعس  رون  زا  دبایرابکشأ  دش  البرک  دیهش  رهب  زک  هدید 

رابب نینوخ  هدید  رحب  یکشأ ز  رهوگنک  دای  نادیهش  هاش  هنشت  قیقع  زا 
رادتقا ردص  هب  ادرف  دوب  نادنخ  بل  ابنیسح  رهب  زا  تسنایرگ  زورما  وا  هک  ره 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نالتاق  تبوقع  رد  ّمود  لصف 

هب وا  ياپ  تسد و  شتآ و  زا  تسا  توبات  رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  هدنـشک  هک  داـتفا  لـتق  هّیوضر  هفیحـص  زا  یثیدـح  نیا  زا  لـبق 
هک تسا  روکذم  هّیوضر  ترـضح  هیلاع  دیناسا  هب  هفیرـش  هفیحـص  رد  مه  و  ّدـع ، ّدـح و  زا  رتنوزف  يو  تابوقع  دـّیقم و  نیـشتآ  لسالس 
اعد تسد  مالـسلا » اـمهیلع   » نوراـه شردارب  تاـفو  زا  دـعب  نارمع  نب  یـسوم  هک : دومرف  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » هاـنپ تلاـسر  ترـضح 
ّقح زرمایب ، ار  وا  رم  دیـشک ، اقب  ناتـسوب  هب  انف  نادـنز  زا  تخر  دیـشچ و  تاوف  تبرـش  نوراـه  مردارب  یهلا  هک  تشادرب  اـیربک  هاگردـب 
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نب نیـسح  لتاق  رگم  مزرمایب  ار  همه  منک و  تباجا  ار  وت  ياعد  یبلط  نیرخآ  نیلّوا و  شزرمآ  نم  زا  رگا  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  هناحبس 
. دیشک مهاوخ  وا  لتاق  زا  ماقتنا  دوخ  نم  هک  ار  یلع 

تسا يرام  خزود  رد  نارام  همه  رتگرزب  رتهم و  هک  هدروآ  بئارغلا  زنک  رد  دزیخنرب  زگره  هک  دتفا  نانچدزیرب  ینوخ  نانچنآ  وک  یـسک 
هچ دـیدش  يا  هـک  دـیامرفیم  یلاـعت  هناحبــس و  ّقـح  دزیریم و  ورف  رهز  وا  زا  دزرلیم و  راـب  داـتفه  زور  ره  دـنیوگ  دـیدش »  » ار وا  هـک 

هیلع  » نیسح ماما  نالتاق  تبوقع  یهلا  دیوگیم  یهاوخیم ؟
ص:490  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ناشیا تبوقع  هک  شاب  نکاس  دیدش  ای  هک : دیوگیم  وا  اب  هناحبس  قح  مزیر و  ناشیا  رب  ار  دوخ  ياهرهز  ات  نک  هلاوح  نم  هب  ار  مالـسلا »
هک تسا  ناشیا  ترخآ  تابوقع  دوخ  نیا  دیـشک  دنهاوخ  یّلک  ياهتنحم  تبوقع  نآ  رد  دـیزگ و  یهاوخ  غیردیب  ار  همه  تسوت ، هلاوح 
اّما هدوبن  رـضاح  هکنآ  نایگراظن و  نایهاپـس و  زا  دناهدوب  رـضاح  هکرعم  نآ  رد  هک  ماش  هفوک و  نابراحم  همه  زین  ایند  رد  درادن و  ینایاپ 

. دندش التبم  میلا  باذع  گرزب و  يالب  هب  کی  ره  هدرک  يداش  نیسح  ماما  لتق  هب 
زا یـصخش  میتفگیم  نخـس  نیـسح  ماما  هلتق ، زا  ام  دوب و  ام  دزن  یـصخش  جراوخ  زا  هک : هدرک  لقن  يّدـس  ماما  زا  بئارغلا  زنک  بحاص 

تفگ یجراخ  نآ  درمب . یگرم  نیرتدب  هب  هکنآ  ّالا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نتـشک  هب  تشگن  داش  سک  چیه  هک  تفگ : سلجم  لها 
زا ياهرارـش  هک  دوب  ام  عمجم  رد  زونه  تسا  هدیـسرن  یهورکم  چـیه  ارم  يو و  لتق  هب  متـشگ  داش  نم  قارعلا  لـهأ  اـی  دـیئوگیم ، غورد 

يوج رد  ار  دوخ  هدـیود  بآ  يوس  هب  تساخرب و  سکان  نآ  درک  نتخوس  زاغآ  داـتفا و  يو  شیر  رد  یهلا  تردـق  هب  تسج و  هب  غارچ 
اوقرغأ ّرـس  درمب و  بآ  شتآ و  نایم  رد  ات  تخوسیم  وا  تسوپ  تشوگ و  بآ  نورد  رد  تسـشنن و  ورف  شتآ  نآ  هجو  چیه  هب  دـنکفا ،

. تشگ رگهولج  راصبالا  ولوا  هدید  رب  اجنآ  اران  اولخداف 
: هک هدومرف  لقن  هّللا » همحر   » يرـصب نسح  خیـش  نتخوس  شتآ  بآ و  نایم  کـشیب  تدـیابيدز  رد  شتآ  وچ  ار  نادیهـش  هداداـن  بآ 
«1  » ینتن زا و  مّلکت  تقو  رد  هک  اریز  دوب  میظع  یترفن  يو  تبحـص  زا  ار  ام  دـیهد و  میلعت  هّیعرـش  لئاسم  ارم  هک  دـمآیم  ام  شیپ  يدرم 

میدرک لاؤس  يو  زا  يزور  رخآ  میسرپزاب ، يو  زا  ار  نتن  نآ  ببـس  هک  دمآیم  مرـش  ار  ام  دروآیمن و  نآ  تقاط  هّماش  چیه  هک  دمآیم 
رب هک  مدوب  هفیاط  نآ  اب  نم  هک  دینادب  دـینکم  اوسر  ارم  اّما  مهد  ربخ  ار  امـش  دوخ  لاح  زا  نم  تفگ : دـش و  لعفنم  هدزلجخ و  تیاغ  هب 

دعب میدرکیم . عنم  بآ  زا  ار  وا  ام  دمآیم  هک  ره  دنرادنرب و  بآ  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  رکـشل  ات  دندرکیم  ینابهگن  تارف  بآ  بل 
هاگان مباییمن  مبلطیم  بآ  وس  ره  زا  مراتفرگ و  میظع  یگنشت  رد  نم  هدش و  مئاق  تمایق  هک  مدید  باوخ  رد  یبش  البرک  هعقاو  زا 

______________________________

. هیرک دب و  يوب  (- 1)
ص:491  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دناهتـسشن و رثوک  ضوح  بل  رب  مالـسلا » مهیلع   » نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » یفطـصم ترـضح  هک  مدید 
بآ مدـمآ و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » لوسر ترـضح  شیپ  نم  دـنهدیم  بآ  ار  مدرم  نایاّقـس  یعمج  هداتـسیا و  ياپ  رب  باحـصا  یخرب 

رب یبآ  و  دیسرن ، نم  دایرف  هب  سک  چیه  مدرک  هثاغتـسا و  نم  تّرک  هس  ات  دادن  نم  هب  بآ  سک  دیهد  شبآ  هک : دومرف  ترـضح  مدیبلط 
لوسر ای  دنتفگ  دـیهدیمن  شبآ  ارچ  هک  دومرف  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » تلاسر ترـضح  مدز  دایرف  هک  راب  مراهچ  دزن ، نم  شطع  شتآ 

هیلع هّللا  یلص   » لوسر ترضح  دادیمن  بآ  ار  نیسح  ماما  رکشل  ناگنشت  دوب و  هتـسشن  تارف  بآ  رانک  رب  هک  تساهنآ  زا  سک  نیا  هّللا 
مروخیم هچ  ره  متفای و  دوخ  اب  نتن  نیا  متشگ  رادیب  مدیـشچ و  نارطق  نآ  زا  نوچ  دیناماشایب ، نارطق  زار  وا  انارطق  هوقـسا  دومرف : هلآ » و 

اور ام  رطاخ  رازآ  ایم و  ام  دزن  رگید  وت  هک : دومرف  يرـصب  نسح  خیـش  تسا ، نامدرم  ماـشم  تهارک  بجوم  نآ  هحیار  دوشیم و  نارطق 
. درمب مامت  يراوخ  هب  ار  ینامز  كدنا  دنتساوخ و  رذع  ار  وا  رادم و 
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يور هب  یباـقن  دـندید  هبعک  هناـخ  فاوط  رد  ار  يدرم  هک : هدروآ  رخاـفملا  وبا  دـشابن  رتـب  نآ  زا  هک  یگرمدـنوادخ  دـهد  ار  وـت  يادـعا 
تسا رفک  ادخ  تمحر  زا  يدیمون  زیزع ! يا  دنتفگ : مرح  خیاشم  تاداس و  يزرماین  هک  مناد  زرمایب و  ارم  ایادخ  تفگیم : هتشاذگورف و 

دیآ شیپ  تمادن  يراز و  هبانا و  هبوت و  هب  دنک و  عوجر  قح  هاگرد  هب  نوچ  دوب  رامشیب  تیانج  مرج و  رایسب و  هانگ  ار  یـسک  دنچ  ره  و 
. تسه شزرمآ  دیما 

تفگ یهدیم ؟ ربـخ  قح  ندـیزرماین  زا  ینکیم و  يدـیماان  راـهظا  ارچ  وت  میراودـیّما  ادـخ  فاـطلا  هبمیراد  شیپ  زا  شیب  مرج  هچ  رگا 
نم تفگ : میرادرب  وت  هّصق  زا  یتربع  هّصح  و  میونـشب ، ات  يوگب  دنتفگ : تسیچ ؟ زا  نم  يدیمون  هک  دـینادب  ات  دیونـشب  نم  هّصق  دـیئایب و 
ماش هب  ماما  كرابم  رس  هک  لیخ  نآ  قیفر  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  دندرکیم و  گنج  نیسح  ماما  ترضح  اب  هک  مدوب  رکـشل  نآ  رد 

دورف هک  اجره  ریمض  هریت  ناّربدم  نآ  میدرکیم  اهرس  نآ  ینابهگن  هک  میدوب  سک  هاجنپ  ام  مدش و  دندربیم 
ص:492  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یبش متـسیرگنیم ، ناشیا  رد  رود  زا  نم  دندروخیم و  رمخ  هدز  هقلح  نآ  درگ  درگادرگ  دنداهنیم و  نایم  هب  ار  كرابم  رـس  دندمآیم 
ار یسک  مدینش و  ياهلان  زاوآ  هاگان  مدشیمن ، باوخ  رد  نم  دنتفخ و  هب  دندش و  تسم  رمخ  برش  زا  دعب  دوخ  تداع  نامه  رب  اهبـش  زا 

دورف رون  زا  ياهمیخ  هک  مدـید  هنیاعم  دـنداشگب و  نامـسآ  رد  هک  دـمآرد  نم  رظن  هب  نانچ  متـسیرگن  الاب  لاح  نیا  يانثا  رد  مدـیدیمن ،
هداتسیا نم  رس  يالاب  دیفـس  هماّمع  زبس و  هماج  اب  مدید  يدرم  دندرک  ترایز  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  دندمآ  یتعامج  هدمآ و 

هیلع  » لیئربج هاگان  هک  لیفارـسا ، رگید  لیئاکیم و  مود  تسا  لیئربج  یکی  دنتّیدمـص  هاگراب  نابّرقم  تفگ : دـنناسک ؟ هچ  اـهنیا  مدیـسرپ 
دورف مهیلع » نمحرلا  تاولـص   » سیردا ثیـش و  مدآ و  هک  مدید  مدآ  يا  يآ  دورف  هّللا  ّیفـص  ای  لزنأ  تفگ  دش و  همیخ  ریز  هب  مالـسلا »
ثفای ماس و  حون و  هک  مدید  هّللا  ّیجن  ای  لزنا  تفگ  دـش و  همیخ  ریز  هب  زاب  دـندرک  ترایز  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رـس  دـندمآ و 

میلک ای  لزنا  هک  دومرف  هراب  رگید  دندمآ و  دورف  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  هّللا ، لیلخ  ای  لزنا  هک : دومرف  رگید  تبون  دندمآ و  دورف 
ربمغیپ ره  دندش و  لزان  نوعمش  و  مالسلا » هیلع   » یسیع هّللا  حور  ای  لزنا  تفگ  رگید  راب  دندومن  لوزن  نوراه  و  مالسلا » هیلع   » یسوم هّللا 

هّللا بیبـح  اـی  لزنا  تفگ  تفر و  همیخ  ریز  هب  رخآ  رد  درکیم و  تراـیز  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماـما  كراـبم  رـس  دـمآیم  دورف  هک 
یلع نینمؤملا  ریما  نوچ  تیب ، لها  فارـشا  هباحـص و  ناگرزب  اـب  دومرف  ینازرا  لـالجا  لوزن  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » یفطـصم ترـضح 

نیسح ماما  رس  هک  مدید  دمآ  ریز  هب  همیخ  نآ  زا  ادخ  لوسر  نوچ  اّما  مالـسلا » مهیلع   » راّیط رفعج  هزمح و  نسح و  ماما  و  مالـسلا » هیلع  »
نیبب هاّدج  ای  تفگ : نیزح  زاوآ  هب  هداهن  ترضح  نآ  ياپ  تشپ  رب  دوخ  یناشیپ  دیود و  زابـشیپ  مدق  داتفه  هدرک ، تکرح  مالـسلا » هیلع  »
يور تشادرب و  ار  رـس  نآ  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » ملاع دیـس  دیـسر ؟ اههچ  نم  هب  اـفج  روج و  اـب  ناراـکبان  اـفویب و  ناراکمتـس  زا  هک 

. دنتسیرگیم ترضح  نآ  تقفاوم  تقفارم و  هب  ءایبنا  همه  دمآرد و  هیرگ  هب  دیلامیم و  يو  يور  رد  كرابم 
تسالبرک نافوط  هقرغ  حون  یتشکتسالتبم ، هّصغ  مغ و  هب  ازع  نیرد  مدآ 

تسالتبا  هاش  رگج  رد  هک  نیب  هلعش  نیانزم  مد  دورمن  شتآ  لیلخ ز  يا  ناه 
تسابق ارچ  یسیع  هّبج  هّصغ  تسد  زولین  يوسوم ز  نهریپ  تسارچ  نیگنر  ص:493   ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تسایبنأ لیخ  رد  هلولو  شورخ و  نیدنچنیسح  نید  ناطلس  متام  يارب  ایوگ 
؟ تسافطصم ناج  رب  هک  تساهغاد  هچ  دوخ  نآدنروخ  یفطصم  لد  يارب  زا  مغ  اهنیا 

تساور اهلاح  نیا  زا  دلانب  همطاف  روتسروخرد  هّصغ  نیزا  دیرگب  یضترم  رگ 
هّللا لوسر  ای  تفگ : دمآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  لیئربج  تسالتبم  غاد  نیمه  هب  يرگنب  هک  ره  ردرهپس  رب  هک  سب  دوب و  نیمز  رب  هن  شزوس 

ناشیا رب  تمایق  يادرف  هک  مهاوخیم  نآ  دومرف  ترـضح  میدرک  مالـسلا  هیلع  طول  موق  اب  هک  مینک  نآ  ماش  هفوک و  لها  اـب  یئاـمرف  رگا 
ار نت  هاجنپ  نیا  هک : دناهدومرف  ار  ام  هک  دنیوگیم  هدـمآ  دورف  هکئالم  یعمج  نیلقّثلا  دّیـس  ای  تفگ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  منک ، یمـصخ 
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: دومرف مالسلا » هیلع   » لوسر مینک  كاله 
یتخوسب يداتفا و  يو  رد  شتآ  يدندز  يو  رب  هبرح  ار  هک  ره  دنتشاد  نیـشتآ  ياههبرح  ناگتـشرف  نآ  دناهدومرف  هک  ار  هچنآ  دینکب  هک 

دازرماین و تیادخ  کل  هّللا  رفغ  هک ال  ورب  تفگ : هّللا ،» لوسر   » ای نامألا  متفگ : دیـسر  نم  هب  تبون  نوچ  دش  هتخوس  سک  هن  لهچ و  ات 
؟ ياهتشاذگورف باقن  ارچ  دنتفگ  مرح  لها  تسین . فالخ  ربمغیپ  نخس  هک  مرادن  ّکش  نم 

شیاهنادـند دوب و  كوخ  يور  نوچ  شیور  تشادرب ، باـقن  مدرم  هغلاـبم  هب  سپ  تسا  هدـش  ّریغتم  نم  تأـیه  هعقاو  نآ  لوه  زا  تفگ :
نآ دـسرن ، نارـضاح  هب  وت  تمائـش  ات  اـم  کـیدزن  زا  وش  رود  دـنتفگ  مرح  خـیاشم  تاداـس و  دـیآ  نوریب  نهد  زا  هک  زارگ  نادـند  نوچ 
نآ دـمآرد و  اوه  زا  ياهقعاـص  هک  دوب  هداـهنن  نوریب  اـپ  مرح  جراـخ  زا  مدـق  هد  زونه  تفر و  نوریب  مرح  زا  هتـشاذگورف  باـقن  صخش 

. تخوسب كاپ  ار  كاپان  تخبدب 
یهلا مشخ  هقعاص  هتخوس  دشنادیهش  هب  شتآ  دز  هک  ره  متس  قرب  زا 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک : دناهدروآ  ربتعم  نایوار  یهانتمان  ملأ  دبایب  هک  اّقحمولظم  هش  نآ  لد  تفای  ملأ  هک  رهز  و 
یبآ دـندزن و  شیاسآ  هب  یمد  ناشیا  مودـخم  مداخ و  هداـیپ و  هراوس و  زا  داـیز  رـسپ  رکـشل  نارادرـس  ارما و  زا  کـی  چـیه  ادهـش  ریاـس 

. دندش كاله  دوب . نایملاع  تربع  ببس  هک  یتبوقع  هب  کی  ره  ار  ینامز  كدنا  و  دندروخن ، یلدشوخب 
ص:494  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

گرم زا  شیپ  هک  دنامن  يو  باحصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  سک  چیه  هک  تسا  هدیـسر  تّحـص  هب  هک  هدروآ  دهاوش  رد 
. رگید يالب  هب  ای  لتق  هب  تشگن  یلتبم  دشن و  تحیضف 

دـش و هناوید  لاحلا  یف  داهن  رـس  رب  هتـشادرب  ار  يو  زّزعم  هماّمع  يدزأ  دـیزی  نب  رباج  ماما ، تداهـش  زا  دـعب  هک : هدروآ  بئارغلا  زنک  رد 
« اعارذ نوعبـس  اهعرذ  ۀلـسلس   » ریجنز هب  و  دش ، توف  دیق  نآ  رد  دـنتخاس و  شدـّیقم ، لسالـس  هب  هک  تشگ  ّطبخم  ياهبترم  هب  يو  غامد 

خاروس هدفه  دص و  كاپ  هترک  نآ  رد  دش و  صربأ  دیشوپب  دیـشکب و  هزیکاپ  نت  زا  شرّهطم  صیمق  یمرـضخ  هنوعج  تشگ و  لسلـسم 
رس و يوم  تشگ و  صوربم  دیشوپب و  نیـصح  نمحّرلا  دبع  ار  ترـضح  نآ  صیمق  دناهتفگ  و  دوب ، اهتحارج  اهمخز و  راثآ  هک  دندرمش 

هروخ دمآ و  دیدپ  يو  رب  ماذج  ّتلع  تفرگرب ، ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  هلظنح  نب  دوسا  تشگ . نایملاع  تربع  تخیر و  ورف  وا  نساحم 
. تشگ طقس  هداتفا  يو  ياضعا  همه  رد 

يو رب  گنـس  دـندرکیم و  ّتیرخـس  لزه و  يو  اب  مدرم  و  دـش ، يوگهواـی  هداـتفیب  لـقع  زا  تفرگرب ، ار  ماـما  نشوج  راـسی  نب  کـلام 
. دش ناشیرپ  شزغم  تبرض  نادب  دز و  يو  رس  رب  یگنس  يزاب ، يزاب  یسک ، تبقاع  دندزیم .

یضعب دوب و  هتفای  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  ياهراب  نایم  رد  خرس  رز  يرادقم  هیلع » هّللا  ۀنعل   » نشوجلا يذ  رمش  هک  هدروآ  دهاوش  رد  و 
دش زیچان  أبه و  درب  شتآ  هب  ار  رز  نآ  رگرز  نوچ  دزاس  يرویز  يو  يارب  زا  ات  داد  يرگزرب  ار  نآ  رتخد ، هدیشخب ، دوخ  رتخد  هب  نآ  زا 
نآ داهن  شتآ  رد  ار  نآ  رگرز  نوچ  هن ، شتآ  رد  نم  روضح  رد  تفگ : هداد  وا  هب  ار  رز  یقاب  دیبلط و  ار  رگرز  دینـش  ار  نآ  رمـش  نوچ 
زا سکچیه  هک  دوب  خلت  نانچ  دنتخپب  دنتـشکب و  ار  نآ  ناتخبدب ، نآ  دوب  هدنام  هدازهاش  زا  هک  دنچ  يرتش  هک  دـنرآیم  دـش و  زیچان  زین 
رب رایـسب  تّقـشم  يراوخ و  عاونا  هب  ناشیا  لتق  ایند و  رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  نالتاق  تابوقع  هّصق  و  دروخ ، تسناوتن  ياهمقل  نآ 

روکذم روطسم و  رامش  ّدحیب و  خسن  بتک و  رد  رایخا  دّیس  تیب  لها  نارادتسود  زا  ناشیا  ریغ  راتخم و  رتشا و  کلام  نب  میهاربا  تسد 
باتک رد  هّللا » همحر   » یعفای ماما  « 1 *. » ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  تسا و 

______________________________

هیآ 7. هدئام  هروس  (- 1)
ص:495  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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رـس نآ  دندروآ و  هفوک  هرامالا  راد  هب  دایز  هّللا  دیبع  رـس  ار  یتقو  كدـنا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  لتق  زا  دـعب  هک  هدروآ  نانجلا  ةآرم 
. دنداهن هب  دندوب  هداهن  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  مّرکم  ّبیطم  رس  هک  اجنآ  ار  مّمذم  ثیبخ 

رد دندروآ  هفوک  دجسم  هب  ار  وا  باحصا  دایز و  نبا  رس  نوچ  هک  دنکیم  لقن  رمع  نب  ةرامع  زا  دوخ  دنس  هب  هّللا » همحر   » يذمرت ماما  و 
خاروس هب  دمآرد و  اهرس  نآ  نایم  هب  دمایب و  يرام  هاگان  دمآ  دمآ  دنتفگیم : هک  مدینش  مدرم  زاوآ  مدیسر و  اجنآ  نم  دنداهن ، ياهبحر 

هک دمآ  دمآ  هک : دمآرب  مدرم  دایرف  زاب  دش ، بیاغ  مدرم  رظن  زا  ات  تفرب  دمآ و  نوریب  هدرک  گنرد  ینامز  كدـنا  تفر و  دایز  نبا  ینیب 
دناهدومرف املع  هک  دومرف  یعفای  ماما  داتفا  هدهاشم  لمع  نیا  تبون  دنچ  دومن و  رارکت  دوب  هدرک  رتشیپ  هک  لمع  نامه  دمایب و  رام  نامه 

دهاوش رد  لقن  نیا  و  تسا ، يو  راکـشآ  باذع  ياههناشن  زا  نیا  دیناسر و  روهظ  هب  نیـسح  ماما  رـس  اب  هک  دوب  لعف  نآ  تافاکم  نیا  هک 
يداش و راهظا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لـتق  هب  دـناوخ و  هبطخ  هنیدـم  رد  ناتخبدـب  زا  یکی  هک  هدروآ  دـهاوش  رد  مه  و  تسا . روکذـم 

نیا تایبا  نآ  زا  یکی  دناوخیم و  هک  دندینش  تیب  هس  دندیدن و  ار  نآ  بحاص  دندینـش و  يزاوآ  هنیدم  رد  نآ  بش  دومن . یلاحشوخ 
: تسا

باذع هب  ار  امـش  داب  هدژم  يدرخیب  لهج و  يور  زا  نیـسح  ناگدنـشک  يا  ینعی  لیکنّتلا  باذـعل و  اب  اورـشبأانیسح  الهج  نولتاقلا  اهّیا 
ایبنأ و حاورا  زا  دنکیم  نیرفن  امش  رب  تسا  نامسآ  رد  هک  ره  هک  تسا  نآ  رگید  همجرت  و  نیجس . نجـس  رد  ندوب  دیقم  دنپ  هب  خزود و 
هب و  مالـسلا » امهیلع   » نامیلـس ینعی  دواد  رـسپ  نابز  هب  دیاهدش  هدرک  تنعل  امـش  هک  تسا  نآ  موس  تیب  ینعم  و  نابّرقم ، هورگ  هکئالم و 
زا یکی  رد  هک  تسا  هتفگ  مور  ضرا  نایزاغ  زا  یکی  هک  هدرک  لقن  دهاوش  رد  مه  و  تسا . لیجنا  بحاص  هک  مالسلا » هیلع   » یسیع نابز 

: دندوب هتشون  هک  مدید  ناشیا  سیانک 
راهچ نیا  هک : هدومرف  رخافملا  وبا  مینادیمن و  دنتفگ : هتـشون ؟ هک  ار  نیا  هک  مدیـسرپ  باسحلا  موی  هّدج  ۀعافـشانیسح  تلتق  ۀمأ  وجرت  أ 

لاس دصیس  هب  دناهدرک  باسح  هدوب ، نآ  تحت  رد  مه  تایبا  نیا  نتشون  خیرات  تسا و  یتیب 
ص:496  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رب ماهفتسا  دنرادیم  دیما  ایآ  هک : تسا  نیا  دش  روکذم  هک  تیب  نیا  همجرت  هدوب و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » لوسر ترضح  ثعبم  زا  شیپ 
سب و  رامش ، زور  رد  ار  وا  ّدج  تعافش  دننک  دیهش  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  هک  یهورگ  دنراودیما  هنوگچ  ینعی  تسا ، بّجعت  لیبس 

. دنک تعافش  ار  وا  لوتقم  مولظم  ردپ  هک  دهاوخ  دناسر و  لتق  هب  افج  ملظ و  هب  ار  یسک  دنزرف  یسک  هک  تسا  بیرغ 
يوفطصم كاپ  دنزرف  تمرح  تشادنلهج  رس  زا  هک  نیعل  نآ  ارم ز  تسا  بجعت 

نآ یهانپ  تلاسر  ترـضح  تیامح  یهلا و  تیانع  هب  دیما  يوبن  تعافـش  و  ادـخ ، فطل  هب  عمطدرادیم  زونه  نیـسح و  نوخ  تخیر  هب 
راگزور هب  لمـشأ  ّمعأ و  یمهـس  لمکا و  ّمتا و  یطـسق  هلآ » هیلع و  هّللا  یلـص   » يدمحا فطل  نمایم  يدحا و  لضف  بهاوم  زا  هک  تسا 

مغ تایاور  زوسرگج و  تایاکح  دنوشیم و  رضاح  نایرب ، هنیس  نایرگ و و  هدید  اب  نادیهـش  هاش  متام  رد  هک  نامّزلا  رخآ  ناگدزتنحم 
ار رشان )  ) هدنسیون و  هدننکپاچ ) و   ) هدنونش هدنناوخ و  باتک و  نیا  هدنیامرف  دراد و  لصاوتم  و  لصا ، دنونشیم و  البرک  يادهش  زودنا 

. دراذگن هرهبیب  مورحم و  تداعس  تعلخ  ناگدنشوپ  نآ  تمارک و  تداهش و  تبرش  ناگدنشون  نآ  تابوثم  زا 
نیسح نارکیب  درد  مغ و  هبنیسح  ناج  هب  نیرفآ  ناهج  يا 
نیسح  ناگدیسر  تبیصم  هبادهش  نآ  باوث  یناسر  هک 

ص:497  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ناشیا زا  یضعب  بسن  هلسلس  نیطبس و  دالوا  رکذ  رد  همتاخ 

هراشا
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خیش رتخد و  هدجه  رسپ و  هدجه  دوب ، دنزرف  شـش  یـس و  رهـشا ، لوق  هب  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسناد  دیابب 
هّللا دیبع  و  ییحی ، نسحم ، دناهدش : یّفوتم  ترضح  نآ  تایح  لاح  رد  شـش  دندوب  رـسپ  هدزون  هک : هدومرف  هباّسن  هّللا  دیبع  نیدلا  فرش 

نوع و نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هّیفنح و  دمحم  نیسح و  نسح و  دناهدنام : ریما  ترـضح  زا  دعب  رگید  رـسپ  هدزیـس  و  رگید . رـسپ  هس  اب 
نوع و نامثع و  تشاد و  مان  رغـصا  دمحم  هک  رکب  وبا  دناهدیـشچ  تداهـش  تبرـش  البرک  رد  ناشیا  زا  شـش  ساّبع و  هّللا و  دبع  رفعج و 

بقع ناـشیا  رـسپ  جـنپ  زا  تشگ و  زیاـف  تداهـش  فرـش  هب  دوب و  برح  نآ  رد  مه ، یلع  نب  رمع  یلوـق  هب  ساـّبع و  هّللا و  دـبع  رفعج و 
باقعا ریهاشم  زا  یعمج  رکذ  اجنیا  اـم  فرطا و  رمع  دیهـش و  ساـّبع  دـنیوگ و  هّیفنح  دـمحم  هک  ربکا  دّـمحم  نیـسح و  نسح و  هدـنام :

: دصقم ود  رد  مینکیم  دای  لامجا  لیبس  رب  نیدنس  نیدّیس  نیطبس ،

« مالسلا هیلع   » بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبأ  دیهش  طبس  بقع  رد  لوا  دصقم 

هراشا

ةرجهلا نم  ثلث  هنس  ناضمر ، فصتنم  رد  يو  تدالو  و  دّیس ، یبتجم و  يو  بقل  تسا  مود  ماما  يو  تسا و  ترـضح  نآ  دالوا  ربکا  هک 
ترضح نآ  دوب و  مین  هام و  جنپ  لاس و  شش  لهچ و  شفیرش  رمع  ةرجهلا و  نم  نیسمخ  هنس  رفص  مهن  تسیب و  هبنش  بش  شتافو  دوب .

رمع و نمحرلا و  دبع  بوقعی و  هزمح و  هّللا و  دبع  لیعامـسا و  هحلط و  نسح و  یّنثم و  نیـسح  دیز و  رـسپ : هدزای  دوب  دـنزرف  هدزناش  ار 
دندومرف رارقلا  راد  تمیزع  هتـشگ  زئاف  تداهـش  ّزع  هب  دندوب و  رـضاح  البرک  رد  دوخ  راوگرزب  ّمع  اب  مساق  هّللا و  دبع  هلمج  نیا  زا  مساق 

زا دنامن و  بقع  ناشیا  زا  دنتشذگ و  رد  دوز  رمع  نیـسح و  دالوا  اّما  رمع ، مرثأ و  نیـسح  نسح و  دیز و  دندنام : بقع  وا  رـسپ  راهچ  زا 
هدیسر راهتشا  دح  هب  راهّنلا  طسو  یف  سمـشلاک  ناشیا  رادتقا  رایتخا و  ینـسح و  تاداس  ترثک  دنام و  بقع  یّنثم  نسح  دیز و  رـسپ  ود 

*« تسا لقیص  جاتحم  هچ  باتفآ  تآرم  »
ص:498  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

لامج بیـسن  بیـسح  دّیـس  هک  یقیرط  هب  مینک  دای  دناهتخارفارب  روهظ  ملع  هک  راوگرزب  ود  نیا  لسن  زا  رباکا  زا  یـضعب  قاروا  نیا  رد  و 
. میرایب هناگادج  یلصف  رد  راصتخا  لیبس  رب  کی  ره  بقع  رکذ  هدروآ و  دوخ  تاّفلؤم  رد  هّللا » همحر   » هبتع دمحا  نیدلا 

يدنتفگ نسحلا  وبا  ار  وا  هک  نسح  نب  دیز  بقع  اّما  لوا - لصف 

بقع رـسپ  تفه  زا  ار  وا  تشاد و  وا  هب  قلعت  هنیدم  تراما  یقیناود  نامز  رد  دوب  دـمحم  وبا  وا  تینک  هک  تسا  دـیز  نب  نسح  وا  رـسپ  زا 
دّمحم وبا  قاحـسا و  نسحلا  وبا  هّللا و  دـبع  دـیز  وبا  میهاربا و  قاحـسا  وبا  دـیز و  رهاـط  وبا  یلع و  نسحلا  وبا  مساـق و  دّـمحم  وـبا  تسا :

دیز مّود  دننابیطخ ، هلیبق  وا  لسن  زا  و  تسا ، قاحـسا  یکی  دندوب  رتمک  هک  اهنآ  زا  رایـسب  هس  نآ  زا  دنک و  دنانت  راهچ  دالوا  لیعامـسا و 
رد دنداتفا ، تبرغ  هب  وا  نادنزرف  میهاربا و  مراهچ  دناهدوب ، كدنا  يو  دالوا  هّللا و  دـبع  مّوس  تسفالتخا  ناشیا  رد  رهاط و  ینب  وا  لسن  زا 
زین لّوألا ، یعاد  ریبکلا و  یعاد  هک  تسا  لیعامـسا  یکی  دـناهدوب  رایـسب  ناشیا  دالوا  هک  اهنآ  اـّما  هشبح ، دـالب  نیبیـصن و  هینمرا و  فرط 

دجـسم رد  هک  میظعلا  دـبع  ماما  هک  تسا  یلع  رگید  تسا و  رایـسب  ناشیا  لیابق  وا و  لـسن  هدوب و  هاـشداپ  ناتـسربط  رد  یتّدـم  دـنیوگ و 
ّدح زا  هداـیز  ریاـشع  تویب و  زین  ار  ناـشیا  و  تسوا ، نادـنزرف  زا  تسا و  قلخ  ياور  تجاـح  يو  رازم  هدوسآ و  ير  یحاوـن  هب  هرجـشلا 

دّیؤم دّیس  دنرایسب و  نایناحطب  اما  سب ، یناحطب و  دمحم  تسیرجـش و  نمحرلا  دبع  زا  يو  بقع  هک  تسا  نآ  ّحصا  مساق و  مّوس  تسا .
نب یـسیع  لسن  زا  ثّدحملا  نسحل  وبا  بیقّنلا و  بارت  وبا  و  دـنایناحطب ، نوراه  لسن  زا  قح  هب  قطان  دیـس  شردارب  دـمحا و  نسحلا  وبا 

تاداس تبسن  هک  یضاّرلاب  بّقلملا  لضفلا  وبا  فورطأ و  نیـسحلا  وبا  یناحطب و  یـسوم  لسن  زا  هیرمّزلا  نبا  هب  روهـشم  دیز  وبا  ناحطب و 
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تسا هّیدیز  هّمئا  زا  یکی  دوب و  هملاید  هاشداپ  هک  لیلجلا  یعاد  و  دنایناحطب . مساق  نب  نسح  لسن  زا  دسریم ، يو  هب  ناهفـصا  هناتـسلگ 
دبع لسن  زا  مه  ناتـسربط  لمآ و  رد  وسیگزارد  تاداس  یناحطب و  هن  تسا ، يرجـش  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  نمحّرلا  دـبع  لـسن  زا  مه 

. دنانمحّرلا
ونب دنايرجـش و  دّمحم  لسن  زا  میدکنام  دمحم  وبا  رمک و  نیّرز  نسح  و  ملعا ، دّـمحم  راوگرزب : دـناهدوب  یعمج  زین  ناشیا  نایرجـش  اما 

دناهلیبق و نیا  زا  میهدرم  ونب  رکش و 
ص:499  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

. تسا ناشیا  زا  زین  ریغصلا  یعاد  تسیرجش و  یلع  لسن  زا  تسا  ریبکلا  یعاد  دیز  نب  نسح  داماد  هک  دمحا  نسحلا  وبا 

يدنتفگ دمحم  وبا  ار  یّنثم  نسح  تسا و  رسپ  جنپ  زا  یّنثم  نسح  بقع  اّما  مود - لصف 

هراشا

نیـسح ماما  دروآرد ، دـقع  هب  ار  یلع  نب  نیـسح  ماما  دوخ  ّمع  نارتخد  زا  یکی  هک  دوب  نآ  هیعاد  ار  وا  دوب و  لیلج  لیمج و  تیاـغ  هب  و 
هب ات  نک  رایتخا  یهاوخ  هک  ود  نیا  زا  مادک  ره  ردارب ! رسپ  يا  تفگ : درک و  ضرع  وا  رب  ار  هنیکس  همطاف و  دوخ  رتخد  ود  مالسلا » هیلع  »

ار همطاف  وت  يارب  زا  نم  یخا  نب  ای  تفگ : مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  تخادنا  شیپ  رد  رـس  تشاد ، مرـش  یّنثم  نسح  مروآرد ، وت  دـقع 
رمغ و میهاربا  و  ضحم ، هّللا  دبع  دومرف : تمارک  رسپ  هس  نیـسح  ماما  رتخد  زا  ار  نسح  یلاعت  قح  داد . نسح  هب  ار  همطاف  مدرک و  رایتخا 

هیلع نیسح  ماما  ردارب  رسپ  ام  ردپ  تسا و  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  رتخد  ام ، ردام  هک  دندرک  رخف  تاداس  همه  رب  ناشیا  و  ّثلثم ، نسح 
روصنم سبح  رد  نسح  نب  دواد  نامیلس  وبا  اّما  هّیمور ، هبیبح  دواد ، ّما  ناشیا  ردام  رفعج و  دواد و  دوب : رگید  رـسپ  ود  ار  نسح  مالـسلا و 
ترسپ ات  ناوخب  حاتفتـسا  زور  رد  هک : دومرف  میلعت  یئاعد  ار  وا  ماما  درب و  مالـسلا » هیلع   » قداص رفعج  ماما  هب  اجتلا  شردام  داتفا  یقناود 

زور رد  ار  اعد  نامه  الاح  تفاـی و  تاـجن  سبح ، نآ  زا  شدـنزرف  دـناوخب و  روکذـم  زور  ار  اـعد  نآ  دواد  ّما  دـبای . صـالخ  نادـنز  زا 
. تسا روهشم  دواد  ّما  ياعد  هب  دنناوخیم و  حاتفتسا 

. دننامیلس لسن  زا  همه  سواط  لآ  تاداس  نیبیصن و  ياسؤر  بلغت و  وبا  رصم و  رد  هداتق  ونب  تسا و  نامیلس  يو  رسپ  زا  دوواد  بقع  و 
هدوب و رفعج  نب  نیـسح  رـسپ  هک  دنقیلـس  نب  دمحم  لسن  زا  یقیلـس  تاداس  و  دوب . روهـشم  گرزب و  درم  دمحم  نب  رفعج  نسحلا  وبا  اما 

ینب تسا و  ریما  هّللا  دـبع  رـسپ  عروا  دـمحم  و  تسا . رفعج  نسح  نب  هّللا  دـبع  رـسپ  هفیلخ  نومأـم  ناـمز  رد  هدوب  هفوک  ریما  هک  هّللا  دـبع 
رباکا زا  ّثلثم  نسح  نب  یلع  وبا  اّما  دناهّللا  دبع  نب  دمحم  نامیلـس  وبا  لسن  زا  ماش  تیالو  رد  شیـشکلا  ونب  دـنايو و  دالوا  زا  سوحلملا 
يداه نامز  رد  هک  تسا  ّخـف  بحاص  دیهـش  یلع  نیـسح  دـباع ، یلع  دـالوا  زا  و  تسوا . دـالوا  زا  دـباع  یلع  نسحلا  وبا  دوب و  دوخ  رود 

جورخ
ص:500  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

تسا لوقنم  مالسلا » هیلع   » یقت دّمحم  ماما  زا  و  دندرک ، دیهش  ار  همه  ات  داتسرف  سک  يداه  دندوب ، يو  اب  يولع  تاداس  تعامج  درک و 
زا دناهدوب و  دالوالا  ریثک  رمغ  میهاربا  ضحم و  هّللا  دبع  اّما  هدوبن ، ّخف »  » هعقاو زا  رتبعص  ار  تیب  لها  ياهعقاو  چیه  البرک  هیضق  زا  دعب  هک 

: مینکیم داریا  یلصو  رد  ار  کی  ره  بقع  زا  ياهّمش  ام  دناهدوب و  ناگرزب  رایسب  ناشیا  باقعا 

، ضحم هّللا  دبع  لوا : لصو 

شردپ و  نیسح ، تنب  همطاف  شردام  دوب  طبـس  ود  هصالخ  هچ  ینعی  صلاخ  يدنتفگ  ضحم  ار  وا  و  دوخ ، نامز  رد  دوب  مشاه  ینب  خیش 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


همه لضفا  تهج  هچ  هب  امش  هک : دندیسرپ  وا  زا  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص   » تلاسر ترـضح  هب  هدوب  هیبش  تیاغ  هب  وا  و  نسحلا ، نب  نسح 
. میشاب نارگید  زا  هک  میربیمن  وزرآ  ام  دشاب و  ام  زا  هک  تسا  وزرآ  ار  سک  ره  هکنآ  هب  تفگ : دینامدرم ؟

ییحی و نامیلـس و  میهاربا و  دـمحم و  تسا : رـسپ  شـش  زا  وا  بقع  وزرآ و  تسین  نارگد  تبتر  هب  ار  اـمنارگید  دـناام  هبتر  يوزرآ  رد 
دمحم وا  مان  هچ  دندناوخیم  يدـهم  ار  وا  نامز  رباکا  دـنتفگیم و  مساقلا  وبا  ار  وا  هک  هّیکز  سفن  بحاص  دّـمحم  اما  سیردا  یـسوم و 

وا تینک  نم و  مان  وا  مان  دشاب  نم  نادنزرف  زا  يدـهم  هک  تسا  روهـشم  ثیدـح  رد  و  هّللا ، دـبع  شردـپ  مان  مساقلا و  وبا  شتینک  هدوب و 
ردام مکـش  رد  لاس  راهچ  وا  هک  هدرک  لقن  دوخ  دـج  زا  هباسن  یفاّدـن  و  يدـندوب ، رهظتـسم  يو ، هب  همه  مشاه  ینب  يامظع  نم و  تینک 

: هک داد  يوتف  کلام  ماـما  هنیدـم و  رد  درک  جورخ  وا  و  ياهضیب . ربارب  هدوب  هایـس  یلاـخ  وا  فتک  ود  ناـیم  رد  هدـش  دـّلوتم  نوچ  هدوب و 
هبراحم هدمآ  نوریب  هفیلخ  رکسع  لابقتسا  هب  دوخ  رکشل  اب  وا  داتسرف و  يو  رـس  هب  رکـشل  یقناود  رفعج  وبا  دننک و  جورخ  يو  اب  نامدرم 

تسا یلباکلا  رـشا  هّللا  دبع  دمحم  یبا  شرـسپ  زا  وا  بقع  دنداد و  هّیکز  سفن  بقل  ار  وا  دیـسر و  لتق  هب  تیزلا  راجحا  رد  وا  دش و  عقاو 
دمحم تاکربلا  وبا  نسح و  ایارسلا  وبا  هفوک و  بیقن  رفعج  وبا  و  دش . دیهش  لباک  رد  تفر و  دنه  يایرد  هب  هتخیرگ  شردپ  زا  دعب  وا  هک 

. دنرشا ینب  زا  مه  ینادمه  ثّدحم  بلاط  وبا  و 
یتشادـب و اج  رب  یتفرگب و  ار  هدـنمر  رتش  مد  هک  دـناهدرک  لقن  يّدـح  ات  وا  تّوق  دوب و  نسحلا  وبا  وا  تینک  يرمخ  اـب  لـیتق  میهاربا  اـّما 

وا تسد  رد  مد  یتفرب و  رتش  هک  زین  يدوب 
ص:501  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هدرک تعیب  يو  اب  رباکا  زا  یـسب  درک و  جورخ  هرـصب  رد  هئام  نیعبرا و  نامث و  هنـس  ناضمر  هّرغ  بش  رد  هدوب  املع  رباکا  زا  وا  يدنامب ،
تنواعم و يو و  اب  جورخ  هب  هدوب و  وا  تعیب  رد  یفوک  هفینح  وبا  ماما  هک  هدیسر  تّحـص  هب  روصنم و  نب  داّبع  شمعا و  ماما  نوچ  دندوب 
هک مدرم  عیادو  تاناما و  ظفح  هک  تشون  ياهمان  داتسرف و  يو  دزن  هب  درم  رازه  راهچ  اب  ار  داّمح  دوخ  رسپ  هدادیم و  يوتف  يو  ترـصن 

ار وا  هدش  ریغتم  هفینح  وبا  رب  داتفا ، یقناود  تسد  هب  همان  نیا  یمدرک و  وت  تیوقت  هدـش  قحال  وت  هب  ّالا  ددرگیم و  عنام  ارم  تسا  نم  دزن 
: تفگ دمآ و  هفینح  وبا  دزن  هب  ياهزوجع  هک  دناهدروآ  تشگ . وا  ندرم  ببس  هک  درک  یئاذیا 

یقناود هّصقلا  یمدوب ، وت  رسپ  ياج  هب  نم  یکـشاک  هک  دومرف  ماما  دش ، هتـشک  تفر و  وا  میهاربا و  هب  جورخ  هب  ارم  رـسپ  يداد  يوتف  وت 
يو یناشیپ  رب  يریت  یقناود  رکشل  مازهنا  زا  دعب  دومن  هبراحم  رکـشل  نآ  اب  هدمآ  نوریب  هرـصب  زا  زین  میهاربا  داتـسرف و  يو  رـس  هب  رکـشل 

بحاـص قرزـألا و  ونب  سب و  دوب و  نسح  شرـسپ  زا  وا  بقع  و  هفوک ، هب  بیرق  تسا  ياهیرق  نآ  يرمخ و  اـب  هد  رد  دـش  دیهـش  دـمآ و 
دوب لیام  یهایـس  هب  شکراـبم  نول  نوچ  تسا و  نسحلا  وبا  شتینک  یـسوم  اـّما  دـنايو . لـسن  زا  سیودـنج  هب  بقلم  هّللا  قزر  متاـخ و 

نومأم دندوب و  هداد  بقل  اضر  ار  وا  يدنتفگ و  حـلاص  خیـش  هک  هّللا  دـبع  لّوا  تسا : رـسپ  ود  زا  وا  بقع  دراد . بقل  نوج  ار  وا  شردام 
: دومرف تباجا  کیّبل  ار  قح  توعد  اجنامه  ات  دومن  تماقا  هیداب  رد  تخیرگب و  دومن و  ابا  وا  دزاس ، دهع  ّیلو  ار  وا  هک  تساوخیم 

، دنايو لسن  زا  همه  نادمح  ونب  همامی و  مکاح  رفعج  وبا  ریما و  فسوی  تسا و  رـضخا  فسوی  میهاربا  زا  وا  بقع  فسوی و  میهاربا  مود 
نسح و لآ  دناكاّحضلا و  یبا  لآ  حلاص  دالوا  زا  حلاص و  ییحی و  دمحا و  نامیلس و  یناث و  یسوم  دوب : رسپ  جنپ  ار  وا  حلاص  خیـش  اّما 

دمحا اّما  دـناییحی  لسن  زا  دـمحلا  وبا  لآ  مئاـنغلا و  وبا  دـنناوخ و  نویقیوس  ار  وا  دـالوا  و  یقیوس »  » هب تسا  بّقلم  ییحی  اـّما  میدـنم  لآ 
ینب و  تموکح ، و  تسایر ، لها  همه  دنرایـسب  ناـشیا  دـنیوگ و  نّویدـمح »  » ار وا  دـالوا  دومنیم و  راوس  سبل  برح  رد  هک  تسا  بّقلم 

يدّیس نامیلس ، اّما  دنروطسم . دمحا  لسن  زا  جارّسلا  ینب  هملـس و  لآ  زاجح و  لآ  هفرع و  لآ  نّویمارک و  هزمح و  لآ  رطملا و  لآ  قمع و 
رد توطس  سأب و  بحاص  هدوب و  هیجو 

ص:502  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
هّللا و دـبع  کتافلا و  وبا  تشاد : رـسپ  جـنپ  دواد  مان و  دواد  هدوب ، رـسپ  کی  ار  وا  دـنیوگ  تسا  روهـشم  روکذـم و  تواخـس  تعاجش و 

ءادهشلا www.Ghaemiyeh.comهضور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 311زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهش دباع  نیسح  نامیلس  نب  یلع  بقع  هدوب و  كدنا  حفصم  دمحم  باقعا  اما  حفـصم ، دّمحم  یلع و  قرتحم و  نسح  رعاش و  نیـسح 
یباب یّنکملا  هّللا  دـبع  هلمج : زا  تسه  دالوا  ار  رعاـش  نیـسح  دـندوب و  نیـشنهیداب  زین  وا  باـقعا  دوب و  نیـشنهیداب  قرتحم  نسح  تسا و 

وا دندوب و  كولم  فلاخم  رد  وا  دالوا  تسیزب و  لاس  جنپ  تسیب و  دص و  کتفلا  وبا  دنیوگ . نویکتاف  ار  وا  دالوا  کتافلا  وبا  اّما  يدنهلا 
يو و دالوا  نآ  زا  و  دوب . يو  هّصاـخ  توطـس  مرک و  تئرج و  دوجو و  يدـنتفگ  نسح  نب  سراـف  ار  وا  قاحـسا  لّوا  دوب : رـسپ  تشه  ار 
ار وا  هک  دمحا  مّوس  دنايو . لسن  زا  سلبارط  دادغب و  رد  يزاجحلا  ونب  دّمحم و  مّود  تسا . مساق  سیردا و  یلع و  دّمحم و  زا  يو  بقع 

لـسن زا  مساق  سابع و  بلاـط و  وبا  و  اـسؤر ، اـبقن و  همه  دنرایـسب  وا  بقع  تسیز و  هب  لاـس  تفه  تسیب و  دـص و  يدـنتفگ  رفعجلا  وبا 
زین وا  هباّسن و  مساق  مشـش  دنايو . لسن  زا  ماضم  لآ  رفعج ، مجنپ  دنامن . وا  دالوا  هک  تسا  نآ  ّحصا  کتافلا و  وبا  حلاص  مراهچ  دـنايو .
یبا نب  نمحرلا  دـبع  متـشه  دـنايو . دالوا  زا  رادـیب  نیـسح  سراف و  یـسوم  دواد و  متفه  دـنايو . لسن  زا  جارـس  جایه و  تسا و  بّقعم 

وا دالوا  هک  نمحرلا  دبع  نب  دواد  ّبیط  وبا  دندوب و  بّقعم  هدزای  هلمج  زا  تشاد  رسپ  کی  تسیب و  تسیزب و  لاس  تسیب  دص و  کتافلا 
یبا دـالوا  زا  همه  اـهنیا  ییحی  ونب  مساـق و  ونب  ناـسح و  ونب  یلع و  ونب  شاـهد و  ونب  تسا و  رایـسب  بقع  ار  وا  دـنیوگ و  ّبیط  یبا  لآ  ار 

رثکم و راتخم و  مزاح و  دـمحم و  تسا : رـسپ  شـش  زا  ّبیط  یبا  نب  ساّهو  بقع  اّما  دـنايو . دـالوا  رثکم  ونب  حاّجـس و  ونب  و  دـناّبیط ،
. هزمح حلاص و 

: هدوب بقع  سک  راهچ  زا  ار  هزمح  و  حوتفلا ، یبا  نب  رکـش  یلاعملا  جات  ریما  وا  تافو  دـعب  دـش ، هکرابم  هکم  یلاو  ساّهو  نب  ةزمح  اـما 
رایتخا بحاص  مکاح و  مال  حتف  نیع و  ّمض  هب  مان  یلع  دوب  يرسپ  ار  یسیع  و  یسیع ، فلاخملا  ریما  ییحی و  مناغلا  وبا  دمحم و  هرامع و 

وا حدم  رد  رایسب  دیاصق  هدرک و  فینـصت  وا  مان  هب  ار  فاّشک  باتک  هیعـس ) هّللا  رکـش  ( ) يرـشخمز  ) همالع هّللا  راج  وا  ماّیا  رد  دوب . هّکم 
یسوم  » ار وا  حلاص  خیشلا  نب  یسوم  اّما  تسا . رایسب  يو  بقع  دراد و  تایبا  يرشخمز  حدم  رد  زین  وا  هدومن و  اشنإ 

ص:503  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
نّویوسوم ار  وا  دالوا  یـسابع و  ياـفلخ  زا  ّزتعم  ماـیا  رد  و  دـندرک . دیهـش  ار  وا  هنـس 256  رد  تسا و  نارمع  وبا  وا  تینک  دـنیوگ  یناـث »

یبا یـسوم  نب  سیردا  دنابّقعم : نت  تفه  و  هدنامن . بقع  نت  هدزای  زا  تشاد  رـسپ  هدـجه  هدوب و  ناشیا  نآ  زا  زاجح  تراما  دـنیوگ و 
نب ییحی  تسا  سیردا  نسح  لسن  زا  همقلع  لآ  دـنناشیا و  لسن  زا  حـیاطب  بیقن  هّدـج و  ریما  و  دـنايو ، نارـسپ  تاکیوّشلا  وبا  عاـقرلا و 

، تسترا هب  بّقلم  یسوم  نب  حلاص  دناییحی و  نبا  دمحا  لسن  زا  لیللا  یبا  لآ  تسوا و  رسپ  جابید  هّللا  دبع  تسا و  هیقف  هب  بّقلم  یسوم 
هک سراف  ریما  حـلاص  دـننکاس و  نآ  یحاون  عوبنی و  رد  يو  دـالوا  یـسوم  نب  نسح  تسین . بیقع  ار  وا  رم  دوب و  وا  رـسپ  ترا  دـنیوگ  و 

. تسا نسح  نب  دّمحم  لسن  زا  دنناوخ  نّویحلاص  ار  وا  دالوا 
هلصالص تسا  رایسب  بقع  ار  وا  یسوم و  نب  ریما  دالوا  باقعا و  تسا و  ملاع  هّللا  دبع  يو  رسپ  یسوم  نب  یلع  دنلسن . نآ  زا  مردب  لآ  و 

« هرـس سّدـق   » رداقلا دـبع  نیدـلا  ۀـلملا و  یحم  دیـس  باطقألا  بطق  و  دـنايو ، لسن  زا  هّیطع  لآ  ییحی و  لآ  رازن و  لآ  یفرّـشلا و  لآ  و 
هنیدم رد  هک  دنیوگ  ریاس  ار  وا  هک  یناثلا  یـسوم  نب  ربکا  نب  دـمحم  ریمالا  نب  دواد  نب  یمورلا  دـمحم  نب  ییحی  نب  هّللا  دـبع  هب  بوسنم 

ریما و دیدش  نیـسح  مود  نیـسح  لّوا  دـنايو . لسن  زا  ادـشا  ربکا  هّللا  دـبع  لّوا  تسا : سک  جـنپ  زا  وا  بقع  و  ّزتعم . ماّیا  رد  درک  جورخ 
رفعج و وبا  لـسن  زا  قرتـحم  نسح  تسا و  نسحلا  وبا  دـالوا  زا  ریما  ییحی  نسحلا  وبا  رفعج و  وبا  مشاـه و  وبا  تسا : رـسپ  هس  زا  وا  بقع 

دالوا زا  یلع  ینب  یلع و  موس  دنناوخ . زین  ارمأ  دنیوگ و  مشاوه  ار  مشاه  وبا  دالوا  دوب . وا  دش  کلم  هّکم  رد  نوجلا  ینب  زا  هک  یسک  لّوا 
دنیوگ یناّرح  تسا  مجنپ  بقع  هک  ار  نسح  وا  درخ  ردارب  ار و  وا  مساق و  مراهچ  دنایلع . لسن  زا  هّلح  هب  نغم  لآ  مهـش و  لآ  دـنايو و 
دالوا باقعا و  ار  یناّرح  مساق  اما  مشاه . زا  نامیلس  بقع  تسا و  دمحم  نامیلس و  زا  نسح  بقع  دندرک و  برح  يداعا  اب  نارح  رد  هک 

. ّبیطلا یبا  لآ  سیردا و  لآ  میتک و  لآ  تسا : رایسب 
دّیـس شرادـقم  یلاـع  دـلاو  هچ  دـسریم ، مساـق  هب  رادـتقا  کـلف  راوگرزب  هدازهاـش  نیا  بسن  هک  دوشیم  مولعم  کـلم  وـنب  هرجـش  زا  و 
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لسن زا  راثد  تّفع  هدلاو  فرط  زا  تسا و  کلام  نب  یلع  لسن  ردپ و  بناج  زا  یسوم  نیدلا  حلاص  دّیس  تاکربلا  أشنم  تاداّسلا و 
ص:504  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

رد هجو  نیا  رب  کلام  بسن  کلام و  نب  دـمحم  نب  ۀـکرب  دیـس  ریما  نیّدـلا ، ۀـّلملا و  لالج  مارکلا  ةواقن  ناهرب  ماظعلا و  تاداـس  ناـطلس 
دمحم نبا  ساّهو  نب  ةزمح  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  نب  لماک  نب  نیـسحل  نبا  نسحلا  نبا  کلام  تسا  روطـسم  هرجش 

نب نوجلا  یسوم  نب  حلاصلا  خیشلا  هّللا  دبع  نب  یناّثلا  یسوم  نیرباثلا  دمحم  نب  یناّرحلا  مساق  نب  مشاه  نب  دمحم  نب  ییحی  نب  رکش  نب 
«. مالسلا هیلع   » بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یّنثملا  نسحلا  نب  ضحملا  هّللا  دبع 

نـسح نینمؤملا  ریما  نمتؤملا  لوـسرلا  طبـس  هب  راوـگرزب  دـلاو  بناـج  زا  بسح  یلاـع  هدازهاـش  نیا  بسن  هلـسلس  هک  دـش  هتـسناد  سپ 
، يرولا ناقاخ  ممألا  نامرهق  مظعا  نآرق  بحاص  هب  راعش  تمصع  هدلاو  فرط  زا  هک  تسناد  دیایب  ینعم ، نیا  رب  عالّطا  زا  دعب  دسریم و 

نادـنزرف ناشیا  تسا و  ناخ  رداهب  نیـسح  ناطلـس  يزاغلا  وبا  ناـشن  ناطلـس  ناطلـس  یناـیعا  ردارب  هک  تسا  ارقیاـب  نیدـلا  ۀـلودلا و  ّزعم 
رومیت ریما  مظعا  نآرق  بحاص  ترضح  دنزرف  وا  خیش و  رمع  ازریم  هدازریما  دنزرف  وا  ارقیاب و  ناطلس  دنزرف  وا  روصنم و  ناطلس  راوگرزب 

نآ زا  اتکی  رهوگ  هتـشگ و  زّزعم  يزاغلا  وبا  هاش  ترـضح  یلاع  ترهاصم  فرـش  هب  رادـقمیلاع  هدازهاـش  هبترم  همه  نیا  اـب  ناـکروگ و 
زا نوزفازور  تخب  لیاخم  و  رهاظ ، شلاوحا  تاحفـص  زا  دنویپ  دـبا  تلود  راثآ  هک  هکرب  دـمحم  هب  یّمـسم  هدومن  روهظ  فرـش  فدـص 

. رهاب حیال و  شلاعفا  لاوقا و  تانجو 
الماک اردب  ریصیس  نأ  تنقیأهّومن  تیأر  اذا  لالهلا  نإ 

دنناوخ ملید  بحاص  ار  وا  ضحم  هّللا  دـبع  نب  ییحی  اّما  راک  رخآ  رد  دوش  یلاعم  کلم  هاـش  هکتقو  لّوا  رد  دـهدیم  يربخ  وا  تاـفص 
ناشیا لاوحا  تقیقح  دوب و  دالوا  برغم  رد  ار  دمحم  وا  رـسپ  هّللا  دبع  نب  نامیلـس  اما  تسا  رایـسب  وا  بیقع  درک و  جورخ  نالیگ  رد  هک 

رد ناشیا  زا  ار  کی  ره  تسا و  رـسپ  تشه  زا  سیردا  بقع  تسا و  سیردا  شرـسپ  زا  وا  بقع  هّللا ، دـبع  نب  سیردا  اـما  تسین ، مولعم 
ناطلـس هدوب و  رـصم  ناطلـس  لوسر  هک  یترهاـت  یلع  نوتیز و  هنیدـم  ار  رمع  یـصقا و  سوس  ار  سیردا  نب  ةزمح  هدوب ، یتکلمم  برغم 

. تسا سیردا  نب  ییحی  لسن  زا  يونزغ  دومحم 
ص:505  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یّنثم نسح  نب  رمغ  میهاربا  مود - لصو 

دوخ و راوگرزب  دج  ثیداحا  يوار  فیرش  دّیـس  دنداد  بقل  « 1  » رمغ اخـس  دوج و  ترثک  تهج  هب  ار  وا  تسا و  لیعامـسا  وبا  وا  تینک 
جث نسح  زا  وا  بقع  و  سب . تسجابید و  لیعامـسا  شرـسپ  زا  وا  بقع  تسیز و  هب  لاس  هن  دون و  درک ، تاـفو  یقناود  روصنم  سبح  رد 

مـساقلا یبا  زا  تسا و  رفعج  یبا  زا  وا  بقع  دـنیوا و  دالوا  جـثلا  ونب  تسا و  نسح  شرـسپ  زا  جـث  نسح  بقع  و  اـبطابط ، میهاربا  تسا و 
، ابطخ ابقن و  زا  دناهدوب  رایـسب  هّیعم  لآ  رباکا  و  تسا . هّیعم  لآ  زا  یفوک  رابجلا  دبع  دجـسملا  بحاص  هّیعملا و  نبا  نب  فورعملا  نب  یلع 

بیقلت ببـس  هدوب و  موق  ياوشیپ  ابطابط  میهاربا  يدنتفگ و  نسح  لآ  ناسل  تحاصف  تیاغ  زا  ار  وا  هک  رفعج  نیدـلا  جاح  بیقن  هلمج  زا 
شنابز زونه  و  ابق ، هّبج و  نایم  هتخاس  ّریخم  ار  وا  دزودب و  ياهماج  وا  يارب  هک  هتـساوخ  شردپ  وا  ّتیلوفط  رد  هک ، هدوب  نآ  ابطابط  هب  وا 

هب ابطابط  ینعم  دـندناوخ و  بقل  نیدـب  داوس  له  ار  وا  هک : دـنتفگ  یـضعب  ابقابق و  ینعی  ابطابط  هک  هدومرف : هدوبن  يراج  حیـصف  مالک  هب 
يرصم یفوص  دمحم  وبا  ابطابط : دالوا  زا  اما  نسح . دمحا و  یسر و  مساق  تسا  دنزرف  هس  زا  وا  بقع  تسا و  تاداسلا  دّیـس  یطبن ، تغل 

هّللا دـبع  وبا  ار  وا  هک  اـبطابط  دـمحا  اـّما  دـنانسح . لـسن  زا  یکرکلا  ونب  دـجملا و  ونب  لـمج و  هب  بّقلم  نسحلا  وبا  میهاربا و  وبا  تسا و 
. دندمحا لسن  زا  مراکملا  وبا  تاکربلا و  وبا  تسا و  لیعامسا  یبا  رفعج و  یبا  زا  وا  بقع  يدنتفگ 

تفه زا  وا  بقع  هدوب و  دهاز  فیفع و  يدرم  يدنتفگ  یـسر  ار  وا  سّرلا  لبج  رد  وا  لوزن  تهج  هب  تسا و  دّـمحم  وبا  شتینک  مساق  اما 
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. تسوا دالوا  زا  نسح  نب  نایلع  هدوب ، هنیدم  سیئر  مکاح و  یّسر  نسح  و  دراد ، بقع  اجنآ  رد  هدوب و  هلمر  یلاو  یّسر  ییحی  تسا  رسپ 
لیعامسا زا  ینارعش  دمحم  بقع  و  رصم ، هب  هدوب  نایبلاط  بیقن  هک  تسا  ینارعش  دمحم  هّللا  دبع  یبا  وا  رسپ  زا  وا  بقع  یّـسر  لیعامـسا 

نامیلـس دناهدوب و  ینارعـش  همه  رـصم  يابقن  بیقن و  دـمحا  مساقلا ، یبا  زا  و  تشاد ، تباقن  بصنم  رـصم  رد  وا  زا  دـعب  هک  تسوا  رـسپ 
، دوب میرک  يدّیس  یسر  نیسح  و  دننامیلس . نب  میهاربا  نب  دمحم  دالوا  زا  هرصب  رد  نوروت  ونب  تسوا و  دالوا  زا  وا و  زا  لدع  میسق  یسر 

شرسپ يدنتفگ  هّللا  دبع  یبا  ار  وا  و 
______________________________

. دشابیم ناراب  هناشن  هک  يربا  رمغ : (- 1)
ص:506  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

دالوا و  دنداد . بقل  ّقحلا  یلا  يداه  ار  وا  درک و  روهظ  نمی  رد  دضتعم  ماّیا  رد  هّیدیز  همئا  زا  هدوب ، گرزب  ماما  يداه  ییحی  نیسحلا  وبا 
و دـنانمی ، همئا  كولم و  وا  دـالوا  و  دـنداد . بقل  ّقحلا  یلا  يداـه  ار  وا  درک و  روهظ  نمی  رد  دـضتعم  ماـّیا  رد  هّیدـیز  همئا  كولم و  وا 
وا يداهلا  ییحی  نب  رصانلا  یبا  نب  دمحا  و  دناییحی . نب  یضترم  نب  دمحم  لسن  زا  سایقلا )  ) فاسعلا یبا  لآ  و  تسوا . رـسپ  یلبق  نسح 

ةاضق ءابقن و  یّـسر  دمحم  و  تسه . ناتـسزوخ  نمی و  رد  ناشیا  بقع  دنرایـسب و  وا  دالوا  زا  هّیرـصان  و  دنداد . بقل  هّللا  نیدـلا  رـصان  ار 
. تسا یسر  دمحم  میهاربا  رسپ  وا  دندوسا و  دیز  دالوا  زا  هعرز  وبا  نیدلا  بطق  ةاضقلا  یضاق  ابقنلا و  بیقن  دنیوا و  دالوا  زا  هک  دنزاریش 

اجنآ وا  بقع  زا  هدوب و  رـصم  هب  یّـسر  یـسوم  و  تسا ، دـمحم  نب  یّـسرلا  مساق  دالوا  زا  راـقع  عایـض و  لاوما و  بحاـص  یقطقط  نبا  و 
میهاربا رسپ  لیعامـسا  و  دنجابید . لیعامـسا  ینب  رخآ  ناشیا  و  دناابطابط . میهاربا  ینب  رخآ  یـسر  ینب  و  دنناشیا . یّـسر  ینب  رخآ  دندوب و 

«. مالسلا هیلع   » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  رسپ  وا  رمغ و 
دیهـش طبـس  بقع  رد  نیا  زا  دعب  تفای و  رکذ  راصتخا  زاجیا و  لیبس  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  باقعا  باسنا و  زا  ياهّمـش  دوب  نیا 

. یلاعت هّللا  نوعب  دوریم  عورش 

« مالسلا هیلع   » نیسحلا هّللا  دبع  یبا  دیهش  طبس  بیقع  رکذ  رد  یناث : دصقم 

هراشا

مهد شتداهش  و  ةرجهلا ، نم  عبرا  هنس  شتدالو  دیهش ، دّیس و  يو  بقل  تسا  ۀمئألا  وبا  رـشع و  انثا  همئا  زا  تسا . مّوس  ماما  ترـضح  نآ 
، دوب لضفلا  ّما  وا ، هعـضرم  و  دناهتفگ ، زین  دحاو  رهط  و  دوب . زور  هاجنپ  يو  لمح  نسح و  شردارب  تدالو  نایم  هنس 61 و  مارحلا  مرحم 

نیز ماما  هک  طسوا  یلع  تسا و  ربکا  یلع  نارسپ  اّما  هدوب  رتخد  ود  رسپ و  راهچ  ار  وا  سابع و  نب  مثق  نبلب  بلطملا  دبع  نب  ساّبع  هجوز 
خیرات رد  و  رفعج ، دّمحم و  روکذم و  راهچ  هتشاد  رسپ  شش  رگید  تیاور  هب  هّللا و  دبع  رغـصا و  یلع  و  دنناوخ . مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا

هک يدهم  ات  ترضح  نآ  زا  سپ  تسا و  نیدباعلا  نیز  یلع  ماما  زا  وا  بقع  ریدقت  ره  رب  و  ملعا . هّللا  هدروآ و  رمع  دّمحم  ياج  هب  ملاعلا 
. منکیم داریا  لصف  هن  رد  ار  دصقم  نیا  بلاطم  مرج  ال  رشع ، انثا  هّمئا  زا  دنماما  هن  هلآ .» هیلع و  هّللا  یلص   » تسا دّمحم  لآ  مئاق 

ص:507  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  باقعا  رد  لوا  لصف 

هک هدروآ ، هوبّنلا  دـهاوش  رد  نیدـباعلا ، نیز  شبقل  تسا و  دّـمحم  وبا  شتینک  رـشع  ینثا  همئا  هلمج  زا  تسا  مراهچ  ماما  ترـضح  نآ  و 
زا ار  يو  ات  دمآرد  يو  رظن  هب  هدمآرب  یئاهدژا  تروص  هب  ناطیـش  درازگیم  دّجهت  زامن  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  ماما 
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زین دیزگب  ار  يو  ياپ  تشگنا  ناطیش  دوب  تدابع  لوغـشم  تداع  قیرط  هب  دومنن و  تافتلا  يو  هب  هنوگچیه  ترـضح  نآ  درادزاب  تدابع 
نآ هک  دـینادرگ  فشکنم  يو  رب  یلاعت  يادـخ  سپ  درکن  عطق  ار  زامن  نانچمه  دـیدرگ . كاـندرد  هک  دـیزگب  ناـنچ  سپ  درکن  تاـفتلا 
دـش رود  نوچ  لـیلذ ! راوخ و  نوعلم  يا  وش ، رود  تفگ  دز و  يو  رب  هچناـپط  و  تفگ . ازـسان  ار  يو  مالـسلا » هیلع   » ماـما تسا و  ناـطیش 

زا ابع  لآ  مدآ  داّجـس و  رگید  نیدـباعلا و  نیز  تنأ  تفگ : راب  هس  هک  دـیدن  ار  لیاق  دینـش و  يزاوآ  دـنک  ماـمت  دوخ  درو  هک  تساـخرب 
. تسوا باقلا 

زمره نب  زیورپ  نب  هیوریش  نب  رایرهش  نب  درجدزی  يرسک ، تنب  ونابرهش  لیق  نانز و  هاش  شردام  و  مالسلا » هیلع   » یلع نب  نیـسح  شردپ 
نیز ماـما  رهاوخ  همطاـف  نوچ  کـلم و  تّوبن و  ناـیم  هدرک  عـمج  نیدـباعلا  نیز  هک : دـناهتفگ  اـجنیا  زا  و  لداـعلا . کـلم  ناوریـشون  نب 

یهاشداپ يربمغیپ و  زین  ار  یّنثم  نسح  دالوا  سپ  دناهداد ، مالسلا » هیلع   » نسح نب  نسح  هب  هدوب و  ونابرهش  زا  مه  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا
سک چیه  نیعست و  سمخ و  هنس  شتافو  و  ترجه ، زا  هدوب  نیثالث  تس و  هنس  یلوق  هب  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  تدالو  دشاب ، عمج 
ماما تسا . رـسپ  شـش  زا  وا  بقع  هدوب ، رتخد  هن  رـسپ و  هن  ار  وا  تسین و  ههبـش  يو  لـیاضف  رد  نمـشد  تسود و  ماوع و  صاوخ و  زا  ار 

ياملع تسا و  سطفا  نسح  شرـسپ  زا  وا  بقع  رغـصا ، یلع  رغـصا و  نیـسح  فرـشا و  رمع  دیهـش و  دیز  رهاب و  هّللا  دبع  رقاب و  دـمحم 
. تسا نیا  نآ  علطم  هک  دراد  ياهعطق  هباّسن  رفعج  وبا  هلمج  زا  تسا  نانخس  يو  رد  ار  بسن 

ببـس نآ  زا  وا  هب  نعط  هّجوت  هدـش ، عقاو  هثحابم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  يو و  نایم  هک  تسا  نآ  ّقح  اومّلکت و  اوتکـسأمتنا ال  نویـسطفأ 
میدکنام تسا و  يزرخ  یلع  نب  نسح  رـسپ  میدکنام  نیـسح  يزرخ و  یلع  لوا ، تسا . سک  جـنپ  زا  وا  بقع  و  بسن ، يور  زا  هن  تسا 

زا مه  دمحم  وتیاجلأ ، کلامم  يابقنلا  بیقن  لضفلا  وبا  هیفارق و  دالب  ةاضقلا  یضقا  نسح  نیّدلا  جات  تسه و  بقع  ار 
ص:508  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نارکّـسلا ونب  نیـسح  موس ، دنرایـسب . وا  باقعا  تسوا و  لسن  زا  هباّسن  رفعج  وبا  هلودلا  نیما  یـضاق  نسح ، نب  ورمع  مود  دنانسح . لسن 
نسح مراهچ ، تسا . يرونید  لسن  زا  هدوب  ير  هباّسن  هک  یبتجم  مشاه  وبا  سطفأ و  نیـسح  نب  نسح  رـسپ  يرونید  یلع  دنايو و  باقعا 
دالوا زا  جرب  ونب  دنافوفکم و  نسح  نب  ةزمح  دالوا  ناّمـس  ونب  و  دـنايو ، لسن  زا  حـیرت  ونب  تسا و  نمیلا  لیتق  یلع  يو  رـسپ  فوفکم ،

دبع مجنپ ، دنافوفکم . نسح  نب  دوقفم  هّللا  دبع  لسن  زا  تسین  رتفیرـش  نآ  زا  ياهداوناخ  سطفا  ینب  رد  هک  هدایز  ونب  نسح و  نب  مساق 
لـسن زا  ینئادـم  نسح  دّـمحم  وبا  ّزعالا و  ونب  قرتحم و  ونب  رخاف و  دـمحم  بلاط  وبأ  هلمج ، زا  دنرایـسب و  يو  باقعا  دالوا و  دیهـش  هّللا 

یبأ ونب  ایالـصلا و  ونب  دوب . اهتینک  هب  ناشیا  زایتما  داهن و  مان  یلع  ار  همه  تشاد  رـسپ  کـی  تسیب و  ینیادـم  و  تسا ، هّللا  دـبع  نب  ۀـحلط 
. دراد بقع  سک  جنپ  زا  نیدباعلا  نیز  نب  رغصا  نیسح  اّما  دناینیادم . نسح  نب  یلع  بارت  وبا  لسن  زا  رصن ،

وا باقعا  رد  تفای . راهتـشا  جرعا  هب  هطـساو  نیدب  دوب  یناصقن  كدـنا  وا  ياپ  کی  رد  تسا و  یلع  وبا  وا  تینک  جرعا و  هّللا  دـیبع  لّوا ،
حلاص یلع  هّجحلا و  رفعج  تسا : سک  راهچ  زا  وا  بقع  دنرایسب و  وا  ریاشع  لاحفا ، نوطب و  هک  اریز  تسا  ترورض  لیـصفت  هلمجلا  یف 
هّیناوج هب  تسا  بوسنم  یناوج  دمحم  دناهزمح و  نب  نیـسح  لسن  زا  نومیم  ونب  و  تسا ، كدنا  هزمح  بقع  و  هزمح . یناوج و  دـمحم  و 

رفعج وبا  طـساو و  رـصم و  رد  دـنايو . لـسن  زا  ناوجلا  ونب  یناوج و  نسح  نب  ثّدـحم  دـمحم  نسحلا  وـبا  هنیدـم  هب  تسا  ياهیرق  نآ  و 
باجتـسم نسحلا و  وبا  وا  تینک  تشاد و  وا  دالوا  هب  ّقلعت  قارع  تسایر  هدوب و  گرزب  حـلاص  یلع  تسوا و  لـسن  زا  مه  لوتقم  دـمحم 

و دـنامیهاربا ، نسح  لـسن  زا  قرتـحملا  ونب  خرک و  رد  یقطقط  ونب  میهاربا و  زا  و  تسا . یناـث  هّللا  دـیبع  زا  وا  بقع  تسا و  هدوب  ةوعدـلا 
تسا و ّبیطلا  وبا  حودمم  وا  تسا و  رتشا  نسحلا  وبا  ریما  يو  رسپ  ثلاث و  هّللا  دیبع  هدوب  يرسپ  ار  وا  یلع و  هتشاد  يرسپ  یناث  هّللا  دیبع 

ونب هساکم و  ونب  و  دـنايرتشا . لئاضفلا  وبا  یلاـعملا و  وبا  طـساو و  بیقن  یلعی  وبا  و  دوجو . بحاـص  گرزب و  همه  هتـشاد  دـنزرف  تسیب 
دنرتشا و لسن  زا  بلغا  جاح ، يارما  قارع و  يابقن  قیبط و  ونب  دـمحا ، ونب  مئانغلا و  یبا  ونب  جـلاعم و  ونب  مئاصلا و  ونب  هبیجع و  ونب  مارع و 

ریما بیقن  راتخم  رمع  تسا و  رتشا  نب  جاح  ریما  نب  دمحم  یلع  یبا  دلو  دنیوگ ، هّللا  دـبع  ونب  شبک  هک  جاح  ریما  لوحا ، ملـسم  العلا  وبا 
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رسپ جاحلا 
ص:509  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

اجنآ كولم  ذمرت و  خلب و  يابقن  هنیدـم و  يارما  هّجحلا ، رفعج  اّما  دـنايو . باقعا  زا  دـنراوگرزب  تاداس  يابقن  هک  راتخملا  ونب  تسوا و 
: هدوب رسپ  ود  ار  وا  دنايو . باقعا  زا 

سراف ونب  ناولع و  ونب  هّکع و  ونب  و  تسا . هباّسن  نب  ییحی  نیسحلا  یبا  زا  نیسح  بقع  و  تسا . خلب  تاداس  ردپ  رفعج  نب  نیسح  نسح و 
و دـناییحی . نب  رهاط  لسن  زا  اّنهم  ونب  لعزخ و  ونب  قیاقـش و  ونب  هاجن و  لاله  ونب  دـناییحی و  نب  ّیلع  باقعا  زا  جارعلا  ونب  نالع و  ونب  و 

. دنلسن نیا  زا  زین  هزمامج  انهم و  نسح  نب  کلام  نب  دحاولا  دبع  لسن  زا  هدجاح 
ار وا  دـالوا  هک  یقیقع  دـمحم  تسا ، رـسپ  هـس  زا  وا  بـقع  تـسوا و  رـسپ  حیحـص  رفعج  تـسا و  هـّللا  دـبع  رغـصا  نیـسح  دـالوا  زا  مّود 

دنرایسب يو  دالوا  دناهدوب و  نکاس  هنیدم  هب  دقنم  راد  رد  هک  يدقنم  لیعامسا  رگید  دنايو و  لسن  زا  سوسوملا  ونب  دنیوگ و  نّویقیقع » »
رگید دـنايو و  لسن  زا  دنقـشمد ، يابقن  هک  نایدـغ » لآ   » هدوب و ير  كولم  دـج  هک  رابک  یلع  هلمج  زا  دـنیوگ  نّویدـقنم »  » ار ناـشیا  و 

. دنبقعم همه  هّللا  دبع  نیسح و  نسح و  رفعج و  میهاربا و  وا  دالوا  يدقنم و  دمحا 
لسنلا و ونب  شرکلا و  ونب  دنایلع و  نب  یسوم  دالوا  زا  یکعک  نیسح  وا  رسپ  هصیمح و  نیـسح  تسا  رایـسب  بیقع  زین  ار  وا  یلع و  مّوس ،

. دنایلع نب  یفوک  یسیع  دالوا  زا  هریغملا  ونب 
تقالـس تهج  هب  ار  وا  قیلـس و  دمحم  هدوب  رـسپ  ود  ار  وا  دمحم و  هّللا  دبع  رـسپ  تسا و  هّللا  دبع  وا  رـسپ  نسحلا  نب  دـمحم  وبا  مراهچ ،

. دندینادرگ بقلم  مان  نیدب  ینابززیت  ینعی  ناسل 
. دناقیلس باقعا  زا  دندوب  ير  ةالو  وا ، دالوا  زا  هکاّکح  نسح  و 

رـصم و دالب  هب  ار  وا  دالوا  نامیلـس و  مجنپ ، تسا ، وا  لسن  زا  زین  يرطمام  هّللا  دبع  دنايو و  دالوا  زا  زاریـش  يابقن  یـشعرم  یلع  رگید  و 
وا رسپ  زا  رمع  بیقع  تسا و  دیهش  دیز  يردام  ردپ  ردارب  مالسلا » هیلع   » نیدباعلا نیز  نب  فرـشالا  نب  رمع  دنناوخ و  مطاوفلا  ونب  برغم 
وبا يرجش و  رمع  مساق و  دراد  بیقع  رـسپ  هس  زا  یلع  دنکیم و  تیاور  قداص  رفعج  ماما  دوخ  هدازمع  زا  وا  تسا . ثّدحم  رغـصا  یلع 

دیهـش هتفرگ  ار  وا  درک و  جورخ  ناـقلاط  هب  مصتعم  ماـّیا  رد  هک  تسا  یفوـص  دـمخ  رفعج  وـبا  شرـسپ  زا  مساـق  بیقع  و  نسح . دـمحم 
. دنایبارعا دمحا  دالوا  زا  يربط  میدکنام  تسه . بقع  زین  ار  نسح  يرجـش و  رمع  ینعی  دنايو . لسن  زا  ناینارعـش  مق و  يابقن  دندرک و 

نب دمحم  نب  رفعج  وا  رسپ  دمحا  و 
ص:510  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نیا زا  زین  نارهز » ونب   » و تسا . نسح  نب  هچاـبید  رفعج  لـسن  زا  يربـط  بیقن  دـمحم  رفعج  وبا  نسح و  نب  دـمحم  نب  رفعج  وـبا  نسح و 
هب تسه  بیقع  ار  وا  و  تسا . نسح  نب  یلع  رـسپ  تسوا ، بقل  قحلا  رـصان  دوب و  هملاید  هاـشداپ  هک  ناتـسربط  هب  ریبکلا  رـصان  و  دنلـسن .

. دنماکح كولم و  وا  باقعا  نالیگ و 
فسوی درک و  جورخ  هفوک  رد  هنس 112  هب  وا  دجنگن و  باسح  دح  رد  وا  لیاضف  تبقنم و  تسا و  نیـسحلا  وبا  وا  تینک  دیهـش  دیز  اّما 

مخز نادب  دز و  يو  يوربا  ود  نایم  رب  يریت  دوب  فسوی  كولمم  هک  دـشار  دومن و  هبراحم  يو  اب  کلملا  دـبع  نب  ماشه  نامرف  هب  یفقث 
هدیـشوپ مدرم  راصبا  زا  وا  تروع  هچنانچ  دندینت ، يو  رب  بکانع  بش  نآ  رد  یهلا  نامرف  هب  دندرک و  راد  رب  هنهرب  ار  وا  و  تشگ ، دیهش 

تداهش زا  دعب  ییحی  اّما  دّمحم  لابشألا و  متوم  یـسیع  دنیوگ و  زین  ةربعلا  وذ  هعمدلا و  وذ  نسح  ییحی و  دوب : رـسپ  راهچ  ار  دیز  و  دش .
وذ نیـسح  و  دنامن . بیقع  وا  زا  دـندرک و  دیهـش  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  یعمج  راّیـس  رـصن  داتفا و  ناجزوج  هب  ناسارخ  رد  تخیرگب و  ردـپ 

ینب تسا و  مک  زین  وا  بقع  دهاز و  نسح  تسیکدـنا و  وا  بقع  مساق و  لوا  دوب : رـسپ  تفه  ار  وا  ییحی و  لوا  تشاد . رـسپ  هس  هعمّدـلا 
. دنايو لسن  زا  صلاخ  ینب  کنط و 
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. دنايو دالوا  زا  ریمالا  ونب  تشاد . رایسب  بقع  ییحی  نب  ةزمح  مّوس  و 
مّظعم تاداس  همه  وا  دالوا  هفوک و  یحاون  رد  هدوب  یهد  نآ  صاـصقا و  هب  تسا  بوسنم  هک  ییحی  نب  یـصاصقا  رغـصا  دـمحم  مراـهچ 

. دنایصاصقا دمحم  باقعا  زا  جنرب  ونب ز  دنایلع . لسن  زا  نیعلا  ةّرق  ونب  دمحم  دهاز و  یلع  عضوم و  دمحا  دندوب .
باـقعا زا  يرقملا  ونب  بیطخلا و  ونب  میرملا و  ونب  زرب و  ونب  قلع و  ونب  دنرـشتنم ، راـید  دـالب و  ره  رد  وا  بیقع  ییحی و  نبا  یـسیع  مجنپ 

. دنايو
. دناهلیتک لسن  زا  فرّشلا  نیز  ونب  و  دنايو . دالوا  زا  هلیتق  ونب  ریزک و  ونب  و  تسوا . لسن  زا  هلیتک  یلع  نسحلا  وبا  ییحی و  نب  ییحی  مشش 

دنایلیتک زین  اجیه  ونب  لبقم و  ونب  و 
ینب دیـسر ، تداهـش  هجرد  هب  درک و  جورخ  نیعتـسم  ماـیا  رد  شرـسپ  ییحی  تسا  شیب  ناردارب  همه  زا  وا  باـقعا  ییحی  نب  رمع  مـتفه 

زا یسراف  تاداس  رثکا  هعمدلا  وذ  نیسح  مود  دنارمع ، دمحم  لسن  زا  عومجم  هماسا  ینب  زا  يرغ  دهشم  يابقن  نابیش و  لآ  ناّدغلا و 
ص:511  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هرصب دادغب و  يابقن  هتشون ، باسنا  رد  هطوسبم  بتک  تسا و  هدوب  هباّسن  وا  تسا و  دیز  زا  وا  بقع  هعمدلا  وذ  نب  یلع  مّوس  دنايو . لسن 
. دنايو لسن  زا 

هدننک میتی  ینعی  دش . بّقلم  لابشألا  متوم  هب  تشاد و  ناگچب  هک  تشکب  يریـش  وا  تسا و  ییحی  وبا  وا  تینک  لابـشالا  متوم  یـسیع  اّما 
رد یـسیع  نبا  یلع  باقعا  و  برع . باسنا  ملع  هب  دوب  املع  ملعا  دّـمحم  شرـسپ  دوب و  هیجو  يدرم  شردـپ  یفتخم  دـمحا  ناگچب . ریش 

قاحسا نب  دمحم  بقع  تسه و  سراف  برع و  قارع  رهنلا و  ءارو  ام  رد  رایسب  رباکا  یسیع  نب  دیز  دالوا  زا  و  دنتـسه . ناسارخ  نامرک و 
ونب دنقورقع و  ینب  یـسیع  نب  ةرامع  نسح  زا  و  دنلـسن . نآ  زا  ینوباص  رازن  وبا  هلقعم و  یلع  یلع و  دمحا و  هدیـسر و  ترثک  دـح  هب  زین 

نومأم رهز  هب  هدوب و  لماک  لضاف و  تیاغ  هب  يدنتفگ ، رفعج  وبا  ار  وا  تسا و  دیز  دالوا  زا  رغـصا  دیهـشلا  دیز  نب  دمحم  اما  کجاکج .
راد بحاص  و  دنايو . دالوا  مساق  نکـسم و  دمحا  بیطخ و  دـمحم  تسا و  رعاش  رفعج  هّللا  دـبع  یبا  شرـسپ  زا  وا  بقع  هدـش و  دـیهش 

كرابم راسخر  رب  ّتینارون  هبلغ  تیاغ  زا  رهاب  هّللا  دبع  اّما  دناهدوب . گرزب  بیقن و  همه  وا  نادـنزرف  تسوا و  باقعا  زا  زجرلا )  ) رخّـصلا
طقرأ بقع  و  تسا . طقرأ  دمحم  شرـسپ  زا  وا  بقع  هدوب و  ینایعا  ردارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اب  وا  و  دش . بّقلم  بقل  نیدب  يو 

مه یبکوک  دمحم  دندوب و  مق  رد  وا  باقعا  دنانیسح و  لسن  زا  خو  لیعامسا  دمحم  جسفین و  نیسح  دوب . رـسپ  ود  ار  وا  و  لیعامـسا ، زا 
دنطقرأ و لسن  زا  همه  نایبکوک  ناشیا و  كولم  ير و  يابقن  و  دنلیعامسا . نب  دمحم  لسن  زا  رصم  ماش و  رد  قیرغلا  ونب  تسوا و  دالوا  زا 

. ملعأ یلاعت  هّللا 

« مالسلا هیلع   » رقاب دمحم  ماما  بقع  رکذ  رد  مود  لصف  »

و مولع ، رد  تسا  وا  رّحبت  عّسوت و  تهج  ظفل  نیدـب  وا  بیقلت  ببـس  رقاب و  يو  بقل  رفعج  وبا  يو  تینک  تسا . مجنپ  ماـما  ترـضح  نآ 
رمع رخآ  رد  هنع » هّللا  یـضر   » يراـصنا هّللا  دـبع  نب  رباـج  مشچ  هک  دـناهدروآ ، تسادـخ . لوـسر  لوـق  زا  ار  وا  رم  بقل  نـیا  دـناهتفگ ،

: تفگ یتسیک ؟ وت  تفگ : داد  باوج  رباج  درک  مالس  يو  رب  دمآ و  يو  کیدزن  مالسلا » هیلع   » رقاب دّمحم  ماما  يزور  دوب ، هدش  هدیـشوپ 
تسد رباج  داد ، يو  هب  تسد  تفر و  شیپ  ارف  ماما  هد . نم  هب  تسد  يآ و  رتشیپ  ارف  دّیس ، يا  تفگ : منیسحلا . نب  یلع  نب  دمحم  نم 

ص:512  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
یتسرد هب  ینعی  مالّسلا » کئرقی  هّللا  لوسر  نا   » هّللا لوسر  نب  ای  تفگ : رباج  تشاذگن  دسوبب ، ار  يو  ياپ  هک  درک  لیم  دیسوبب و  ار  يو 

لاح نیا  رباـج  يا  تفگ : سپ  هتاـکرب  هّللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  هّللا  لوسر  یلع  هک و  دومرف  ماـما  دـناسریم . مالـس  ار  وت  ادـخ  لوسر  هک 
؟ دوب هنوگچ 
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یکی اب  ینک  تاقالم  هک  تقو  نادب  ات  ینامب  وت  دیاش  رباج  يا  تفگ : مدوب  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » لوسر ترـضح  اب  يزور  تفگ : رباج 
و ناسرب . مالس  نم  زا  ار  يو  داد  دهاوخ  تمکح  رون و  ار  يو  یلاعت  يادخ  دنیوگ . نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  ار  وا  هک  نم  نادنزرف  زا 

یکی اب  ینک  تاقالم  هک  یتقو  ات  یشاب  یقاب  هک  دیاش  تفگ  ارم  هیلع » همالس  هّللا و  تاولص   » ربمغیپ هک  تسا  نانچ  رباج  زا  رگید  تیاور 
ار وا  نوچ  سپ  یندروآ ، نوریب  ار  نید  ملع  دروآ  نوریب  دفاکـشب و  ارقب » نیّدـلا  ملع  رقبی  . » دـنیوگ دـمحم  ار  وا  هک  نیـسح  نادـنزرف  زا 
ّما شردام  هداد ، خر  هرجهلا  نم  نیسمخ  عبس و  هنـس  رفـص  هام  مّوس  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  تدالو  ناسرب . وا  هب  نم  مالـس  ینک  تاقالم 

عمج مالسلا » امهیلع   » نیسح نسح و  تدالو  ار  وا  هک  یسک  لّوا  ینیسح  تاداس  زا  و  مالـسلا » هیلع   » یلع نب  نسحلا  تنب  همطاف  هّللا  دبع 
، هدش عقاو  هئام  رشع و  عبرا و  هنس  رد  ترضح  نآ  تافو  و  تفای . رکذ  مقر  اقباس  هچنانچ  ار  ضحم  هّللا  دبع  لوا  ناینسح  زا  دوب و  وا  دش 

دنزرف تفه  ار  وا  دناهدرک و  لقن  رایسب  تاداع  قراوخ  تامارک و  يو  زا  و  شراوگرزب . ردپ  سّدقم  ربق  کیدزن  تسا  عیقب  رد  يو  ربق  و 
. سب تسا و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شرسپ  زا  وا  بیقع  و  یلع ، میهاربا و  هّللا و  دبع  رفعج و  رسپ  راهچ  دوب ،

« مالسلا هیلع   » قداص رفعج  ماما  بقع  رکذ  رد  موس  لصف  »

مساق رتخد  هورف . ّما  شردام  قداص و  ترضح ، نآ  باقلا  رهشا  هّللا و  دبع  وبا  وا  تینک  رشع  ینثا  همئا  زا  تسا ، مشـش  ماما  ترـضح  نآ 
و ةرجهلا ، نم  نینامث  نامث و  هنـس  لوالا  عیبر  مهدـفه  هبنـشود  زور  تسا . هدوب  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  رکب . یبا  نب  دـمحم  نب 
. شردپ سّدقم  ربق  يولهپ  تسا  هنیدم  رد  وا  ربق  و  هئام . نیعبرا و  نامث و  هنس  بجر  مهدزناپ  هبنـشود  زور  هدوب ، هنیدم  رد  زین  يو  تافو 

رفج تسام ، کـیدزن  عامـسا و  رقن  بولق و  تکن  روبزم و  تسا و  رباـغ  اـم  ملع  هک  هدومرفیم ، هدوب و  ع )  ) تیب لـها  ياـمظع  زا  يو  و 
يو هب  مدرم  هچ  ره  هک  زین  هعماج  همطاف و  فحصم  ضیبأ و  رفج  رمحأ و 

ص:513  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
رصح دح و  زا  ناشیا  تاماقم  تامارک و  و  تسا . ناشیا  تافّنصم  زا  هیفاخ  رفج  هدوب و  رایسب  ناشیا  ملع  تسا و  تبثم  يو  رد  دنجاتحم .
سابع دمحم و  قاحسا و  یسوم و  هّللا و  دبع  لیعامسا و  هدوب : رـسپ  تفه  ار  وا  و  نوزفا . باسح  ّزیح  زا  شبقانم  لئاضف و  تسا و  نوریب 

اما نمتؤم . قاحسا  نومأم و  دمحم  یضیرع و  یلع  لیعامسا و  و  مالـسلا » هیلع   » مظاک یـسوم  ماما  تسا  دنزرف  جنپ  زا  وا  بقع  و  یلع ، و 
تهباشم هلآ » هیلع و  هّللا  یلص   » تلاسر ترضح  هب  تأیه  تروص و  رد  هدوب و  مظاک  یسوم  ماما  ینایعا  ردارب  نمتؤم  قاحـسا  دمحم  وبا 

اـضرلا ۀقثلا  ینثّدح  هک  يدومرف ، ادا  هجو  نیا  هب  يدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  هینیع  نب  نایفـس  نوچ  هدرکیم و  ثیدـح  رـشن  هتـشاد و  مامت 
ونب نسح و  نیـسح و  دـمحم و  هدوب ، رـسپ  هس  زا  بقع  ار  وا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا 

و دنرایـسب ، نیبیـصن  رـصم و  رد  قاحـسا  نسح  دالوا  و  هدوب . ثراو  ینب  زا  راسب  هزمح  و  دناقاحـسا : نب  دـمحم  لـسن  زا  ير  رد  ثراولا 
دمحا یناّرح و  نب  دّمحم  و  دنرایـسب . بلح  هّقر و  رد  وا  دالوا  هداتفا و  نارح  هب  قاحـسا  نب  نیـسح  تسا و  ناشیا  زا  هّللا  دـبع  نب  نومیم 

هـس زا  يو  بقع  يدنتفگ ، مه  جابید » دمحم   » ار وا  لامج  نسح و  تهج  زا  هک  نومأم  دّـمحم  اما  دـنبقع . نیا  زا  بلح  يابقن  يزاجح و 
ونب سورعلا و  ونب  رـصم و  هب  هراّیط  ونب  دـنايو و  دـالوا  زا  ۀبیـشلا  ونب  مساـق و  مود ، دـناهدش . ضرقنم  يو  دـالوا  نسح و  یکی  هدوب  رـسپ 
وبا و  دنرایـسب . دنزرف  ود  نیا  باقعا  نیـسح و  نسح و  تسا  رـسپ  ود  زا  وا  بقع  یـضراخ و  یلع  موس ، دـنامساق . دالوا  زا  مه  هزراوخلا 

هک نیـسح  نب  دـمحم  دالوا  زا  و  تسا . جابید  دـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  لسن  زا  باّرـض  هزمح  بلاط  یبأ  نب  باّرـض  نب  دـمحم  اجیهلا 
اّما دنایضراع . نسح  دالوا  زا  دنزاریش ، هب  وا  دالوا  هک  رهاط  وبا  و  دنايو . لسن  زا  رایـسب  رباکا  و  تسا . تاکربلا  وبا  هدوب ، روخ  هب  بقلم 
ملع مظاـک ، یـسوم  ماـما  دوخ  ردارب  زا  هدـنامزاب و  ردـپ  زا  یکدوـک  رد  هدوـب و  گرزب  ملاـع  تسا . نسحلا  وـبا  شتینک  یـضیرع ، یلع 

و دنیوگ . نّویـضیرع »  » ار ناشیا  دنرایـسب و  وا  دالوا  و  هنیدم . زا  رود  لیم  راهچ  تسا ، ياهیرق  نآ  تسا و  ضیرع  هب  وا  تبـسن  هتخومآ و 
نیا لاح  تسوا و  رـسپ  یلع  زا  وا  بقع  رغـصا  رفعج  اما  رغـصا . رفعج  نسح و  ینارعـش و  دـمحا  دـمحم و  تسا : رـسپ  راهچ  زا  وا  بقع 
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و دنانیبیصن . رصم و  هنیدم و  رد  وا  دالوا  و  تسا ، هّللا  دبع  وا  رسپ  زا  بقع  ار  یضیرع  نسح  تسا و  هدیشوپ  بقع 
ص:514  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ةداجـسلا و بحاص  و  دنايو . باقعا  زا  هدجلا  ونب  ینارعـش و  دمحا  اّما  دنانسح . لسن  زا  یخـس  ونب  و  راجن )  ) راخف ونب  نیدـلا و  ءاهب  ونب 
ثدحم ییحی  دالوا  دالب ، رد  قرفتم  دنرایـسب و  تیاغ  هب  وا  دالوا  یـضیرع  یلع  دمحم  و  دنايو . دالوا  زا  مه  رئاشعلا  وبا  یعادلا و  ةزمح 

، جرعا شبقل  دمحم و  وبا  شینک  لیعامـسا  اما  هدوب  یـضیرع  دـمحم  رـسپ  وا  و  دـنربکا . یمور  یـسیع  لسن  زا  صتخملا  ونب  هباوث و  ونب  و 
زا نامدرم  ار  وا  توبات  هتفای و  تافو  ردپ  تایح  نامز  رد  هتشادیم و  تسود  رایسب  ار  وا  هدوب و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دالوا  ربکا 

رفعج تسا و  یناث  لیعامـسا  زا  دّمحم  بقع  تسا و  یلع  دّمحم و  يو  رـسپ  ود  زا  لیعامـسا  بقع  و  دندروآ . شود  هب  هنیدـم  ات  ضیرع 
زا دندرک  تموکح  دنتفای و  لالقتـسا  الیتسا و  هک  رـصم  هّمئا  دـناهدوب و  برغم  رد  رفعج  باقعا  تسا و  رفعج  دالوا  زا  ضیغبلا  ونب  رعاش 

و تسا . یناث  لیعامسا  لسن  زا  هچوسخ )  ) هچونص نسح  دناهچونص و  لسن  زا  هّلح  رد  زازبلا  ونب  و  دنالیعامـسا . نب  دمحم  نب  رفعج  لسن 
. دنرایسب برع ، قارع  قشمد و  رد  يو  دالوا  لیعامسا  نب  یلع  اما  دنايو . لسن  زا  روص  رد  زین  مامتلا  ونب 

« مالسلا هیلع   » مظاک یسوم  ماما  بقع  رد  مراهچ  لصف  »

رد ترـضح  نآ  تدالو  دنداد . بقل  مظاک »  » ار وا  مشخ  ندروخ  ورف  و  ملح ، ببـس  هب  تسا و  میهاربا  وبا  شتینک  تسا و  متفه  ماما  يو 
سبح رد  ترـضح  نآ  تافو  و  ةرجهلا ، نم  هئام  نیرـشع و  نامث و  هنـس  رفـص ، هاـم  متفه  هبنـش  کـی  زور  هنیدـم  هکم و  ناـیم  دوب  ءاوبأ 
نامز لها  نیرتدباع  تسا  دادغب  رد  يو  هسدقم  هضور  و  هئام . نینامث و  تس و  هنـس  بجر  مجنپ  تسیب  هعمج  زور  هدوب ، دیـشرلا  نوراه 

رتخد و تفه  یـس و  تسا . هدوب  دنزرف  تصـش  ار  ترـضح  نآ  و  تسا ، رایـسب  ترـضح  نآ  تالامک  لیاضف و  دوب ، ناشیا  نیرتمیرک  و 
هک تسا  نآ  دننآ ، رب  بسن  همئا  الاح  هچنآ  تسا و  فالتخا  یضعب  بقع  رد  هدوبن و  بقع  ار  یـضعب  يو  نادنزرف  زا  رـسپ . هس  تسیب و 

نوچ دـنرتمک و  نت  جـنپ  باقعا  طسوتم و  نت  راهچ  نآ  زا  دنرایـسب و  يو  نادـنزرف  زا  نت  راهچ  دالوا  هدوب و  بقع  رـسپ  هدزیـس  زا  ار  وا 
. مینکیم داریا  یلصو  رد  ار  هناگهس  باقعا  زا  کی  ره  تسا  جاتحم  لیصفت  یتدایز  هب  تعامج  نیا  نایب 

قاحسا و نوراه و  سابع و  دنالیلق . ناشیا  دالوا  هک  نت  جنپ  نآ  لوأ -» لصو  »
ص:515  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

هدوب رسپ  هس  ار  نسح  نب  رفعج  دناهتفگ ، تسین و  مولعم  وا  بقع  تقیقح  الاح  مان و  رفعج  تشاد  رسپ  کی  نسح  اّما  نسح . لیعامسا و 
فاسعلا یبا  ونب  و  تسا . رفعج  وا  رسپ  زا  وا  بقع  مان و  یسوم  هدوب  يرسپ  ار  یسوم  نب  لیعامـسا  اّما  دنیوا . لسن  زا  یمرزع  یلع  دالوا  و 

ونب تسوا و  رسپ  سوهلم  قاحسا  سابع و  تسا . رسپ  هس  زا  وا  بقع  يدنتفگ ، ریما  ار  یسوم  نب  قاحسا  اما  دنايو ، لسن  زا  قارولا  ونب  و 
تسا وا  دالوا  زا  یناروص  رفعج  وبا  قاحـسا  نبا  نسح  ناتـسراخط و  خلب و  رد  دنکدنا . يو  دالوا  دمحم و  و  دنیوا . نادنزرف  زا  سوهلملا 
نوراه نب  دمحا  زا  وا  بقع  هک ، هدروآ  ابطابط  نبا  هدنامن و  بقع  وا  زا  دنیوگ  یـسوم  نب  نوراه  اّما  دـنایناروص . لسن  زا  ثراولا  ونب  و 

. دوب سابع  نب  مساق  زا  وا  بقع  دنتّلق و  تیاغ  رد  وا  دالوا  یسوم  نب  سابع  اما  تسوا . لسن  زا  سوطباک  ریما  تسا و 
بقع مجع  دالب  رد  و  يدنتفگ ، مساقلا  وبا  ار  هزمح  اما  هزمح  هدـیبع و  هّللا و  دـبع  تسا و  راّنلا  دـیز  بقع  رد  ناطـسوتم  اّما  مود - لصو 
هزمح نب  مساق  ناسارخ و  دالب  زا  یـضعب  خلب و  رد  تسه . بقع  ار  هزمح  نب  ةزمح  تسا و  هزمح  مساق و  زا  وا  بقع  تسا و  رایـسب  يو 
دمحا و  تسا ، وا  نادـنزرف  زا  يدـیزرو  تطلاخم  ناـماس  لآ  كولم  اـب  تسا و  ینادـمه  عیدـب  حودـمم  هک  رفعج  وبا  و  تسه . دـالوا  ار 

بقع دنیوگ ، زین  یمامی  ینامی و  دمحم  رفعج ، مساق و  ینامی و  دمحم  تسا . رسپ  هس  وا  بقع  زا  هّللا  دیبع  تسا و  مساق  لسن  زا  دودجم 
، هلودلا دضع  اب  زاریـش  رد  هک  زئافلا  وبا  و  دنزاجح . رد  رفعج  وبا  دالوا  رثکا  ینارعـش و  دـمحا  رفعج و  وبا  زا  میهاربا  تسا و  میهاربا  زا  وا 

يو لسن  زا  فرـشلا  دـیمع  هدوب و  بقع  زین  ار  هّللا  دـبع  نب  مساـق  اـما  تسه  بقع  زین  ار  ینارعـش  دـمحا  تسا و  رفعج  وبا  لـسن  زا  هدوب 
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دوسأ رفعج  و  تسا . هّللا  دبع  دمحم  لسن  زا  لوحألا  نسح  نب  یلع  یـسوم ، تسا و  دمحم  زا  بقع  ار  وا  ار و  یـسوم  نب  هّللا  دـبع  تسا .
تخوسب و ار  ناـشیا  ياـههناخ  دـش ، یلوتـسم  هرـصب  رب  هک  یتـقو  راـّنلا  دـیز  دـنايو . لـسن  زا  رـصان  ونب  هّللا و  دـبع  نب  یـسوم  دـالوا  زا 

تداهش تبرـش  نومأم  رهز  هب  دندرب و  ورم  هب  هتفرگ  ار  وا  رخآ  و  دنتفگ ، راّنلا » دیز   » ار وا  ببـس  نیدب  دز و  شتآ  ار  ناشیا  ياهناتـسلخن 
هب ار  رفعج  ناوریق و  هب  تسه  بقع  زین  ار  ثّدحم  نیـسح  دنبرغم و  ناوریق  رد  وا  دالوا  نسح و  هدوب ، بقع  رـسپ  راهچ  زا  ار  وا  دیـشچ و 

. ملعا هّللا  دناهّللا و  دبع  نب  مصا  یسوم  لسن  زا  مراکملا  ونب  بیعص و  ونب  ناجرا و 
ص:516  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

ار رفعج  اما  رفعج . دـباع و  دـمحم  یـضترم و  میهاربا  و  ع )  ) اضر یلع  ماما  دـنراهچ . مظاـک  یـسوم  ماـما  دـالوا  زا  نارثکم  موس - لـصو 
قحلا نسح  زا  بقع  ار  یسوم  و  تسا . نسح  یـسوم و  زا  بقع  ار  رفعج  و  دنناوخ . نویرجـش » نویراوج و   » ار وا  دالوا  دنیوگ و  يراوج 
زاجح رد  تکوش  تّوق و  اب  دناهدوب . برع  ناسراف  زا  هدوب ، يراشتنا  یتّوق و  يددم و  ار  هطیلم  تسا و  هطیلم  دـمحم  ردـپ  نسح  تسا و 

نبا رـصق  هب  دمحا  يرباج و  دمحم  هدوب ، بقع  رـسپ  هس  زا  ار  میهاربا  و  تسا . باجم  میهاربا  زا  وا  بقع  دباع  دّـمحم  اما  برع ، قارع  و 
ونب و  دـنايرباج . دـمحم  نب  دـمحا  لسن  زا  ثراحلا  وبا  لآ  نزم و  یبا  ونب  زئافلا و  وبا  لآ  دـمحا و  ونب  ناـمرک و  ناجریـس  هب  یلع  هریبه ،

بقع یـضترم  هب  تسا  بقلم  هک  رغـصا  میهاربا  اّما  دناضرقنم . یلع  دمحا و  باقعا  و  دندّمحم . نسح  لسن  زا  رمحألا  وبا  لآ  ریرـضلا و 
زا ار  وا  یسوم  اّما  دنرشتنم ، عاقب  دالب و  رد  یلع  دّمحم و  یسوم و  زا  تسه  دالوا  ار  وا  رفعج  هحبس و  وبا  نب  یسوم  تسا ، رـسپ  هد  زا  وا 

دناسراف رد  وا  دالوا  یسیع  و  دناهلمر . هرصب و  رد  وا  دالوا  تسا و  هّللا  دیبع  نّولقم  اما  رثکم ، راهچ  ّلقم و  راهچ  تسا  بقع  رـسپ  تشه 
دمحم یکی  نورثکم  اّما  دراد . نادنزرف  ذمرت  رد  رفعج  و  دنلسن ، نآ  زا  لضفلا  وبا  حیبص و  یلع  وبا  دنزاریش  رونید و  رد  وا  باقعا  یلع  و 

نسح دمحا  وبا  و  دناهرصب . هب  وا  دالوا  نسحم  بلاط  وبا  هدوب  بقعم  رـسپ  هس  ار  وا  و  سب . تسا و  شربأ  یـسوم  زا  وا  بقع  تسجرعا و 
تیاغ هب  مولع  رد  ناشیا  بتارم  يدهلا  ملع  یضترم  یلع  یضر و  دمحم  هدوب  رـسپ  ود  ار  وا  و  دوب . دادغب  يابقنلا  بیقن  شربا  یـسوم  نب 

. تسیرایسب دالوا  زین  ار  یسوم  نب  دمحا  هّللا  دبع  وبا  هدوب ، باتک  دلجم  رازه  داتشه  يدهلا  ملع  هناخ  باتک  رد  و  هدوب ، عیفر 
وا بیقع  ربکا  دمحا  مود ، دنارازه . داتشه  هّللا  ۀبیه  نبا  زا  یسوم  ینب  ّدج  هّللا  ۀبیه  رفظملا  وبا  فرـشلا و  مجن  ارماس و  بیقن  تاکربلا  وبا 

دـالوا زا  هعلط  لـها  دـنمیهاربا و  لـسن  زا  قاّزرلا  ینب  و  دـنلوحأ . یلع  لـسن  زا  عیفر  لآ  لوحا و  یلع  میهاربا و  تسا و  ّیـصو  نیـسح  زا 
نسحملا ینب  و  دنايو ، باقعا  زا  عتمملا  ونب  يرکسع  میهاربا  موس ، تسا . نیسح  نیمه  لسن  زا  یعافر  دمحا  دیس  و  تسا . ّیصو  نیسح 

دوشیم یهتنم  تسا و  رایسب  وا  لسن  یعطق  نیسح  مراهچ  دناهدوب . هوقربا  رد  میهاربا  دالوا  زا  یضعب  و  دنلسن . نیا  زا  مه  يورغ  دهشم  هب 
نیسح تسا و  دمحم  ثراحلا  یبا  زا  وا  بقع  یملیدلا و  یلع  نیسحلا  یبا  هب 

ص:517  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ۀبیه نبا  رقشا و  نیسح  لسن  زا  نسحلا  نب  ردیح  و  دناثراحلا . وبا  لسن  زا  تاداعسلا  وبا  لآ  ریاحلا و  سیفنلا  وبا  هکرب و  نیـسح  رقـشا و 

. ملعا هّللا  و  هکرب . نیسح  لسن  زا  قشمد  رد  هّللا 

« ءانثلا ۀیحتلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  بقع  رد  مجنپ : لصف  »

هئام نیعبرا و  نامث و  هنس  رخآلا  عیبر  مهدزای  هبنش  جنپ  زور  هدوب  هنیدم  رد  يو  تدالو  نسحلا  وبا  شتینک  تسا . متشه  ماما  ترضح  نآ 
. سوط اب  دانس  رد  شتداهش  و  هیرجه .

اهباتک رد  وا  لئاضف  زا  روکذم و  اهنابز  رب  ترضح  نآ  بقانم  زا  هچ  ره  و  هیرجه ، نیتئام  ثلث و  هس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  هعمج  زور 
رد ساون  یبا  تاعّطقم  زا  ار  ياهعطق  هّللا  ۀـمحر  نیمی  نبا  و  راّخز ، راـهب  زا  دوب  ياهرطق  وا  سدـقا  تاذ  یلاـعم  هب  تبـسن  تسا ، روطـسم 

: هدرک همجرت  هجو  نیا  رب  ترضح  نآ  حدم 
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شرس هدیسر  نامسآ  رب  هک  تست  رعش  هکیئوت  هک  یتسود  تفگ  نیمی  نبا  هدنب  هب 
شرهگ یکاپب  سک  دوبن  ناهج  رد  هکيوشنیمه  اضر  يارسهحیدم  ارچ 

رفعج و نسح و  دـمحم و  هدوب ؛ رـسپ  جـنپ  ار  ترـضح  نآ  شردـپ و  مداخ  هدوب ، نیما  لـیئربج  هکار  یماـما  دوتـس  مراـین  هک  شمتفگب !
. تسا مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  شراوگرزب  دنزرف  زا  وا  بقع  و  نیسح . میهاربا و 

« مالسلا هیلع   » یقت دمحم  ماما  بقع  رد  مشش : لصف  »

زور هنیدـم  رد  شفیرـش  تدالو  داوج ، عناـق و  یقت و  يو  بقل  تسا و  رفعج  وبا  شتینک  رـشع  اـنثا  همئا  زا  تسا . مهن  ماـما  ترـضح  نآ 
هنس هجحلا  يذ  مشـش  هبنـشهس  زور  شتافو  و  ( 195  ) هئاـم نیعـست و  سمخ و  هنـس  ناـضمر  همین  یلوق  هب  بجر و  مهدزاـی  هدوب ، هعمج 

دهشم کیدزن  تسا  دادغب  رد  شربق  دش و  دیهـش  رهز  هب  دنیوگ  و  مصتعم . تفالخ  دهع  رد  هیرجه ، 221 ه )  ) نیتئام نیرشع و  يدحا و 
يو فوعشم  نومأم  نس  رغصا  هب  تشاد  هک  یلضف  ملع و  بدا و  لامک  زا  و  مالسلا » هیلع   » مظاکلا یسوم  ماما  دوخ  راوگرزب  ّدج  سّدقم 

داتـسرفیم و يو  هـب  مرد  رازه  هد  لاـس  ره  و  درک . ناور  هنیدـم  هـب  يو  هارمه  داد و  يو  هـب  ینز  هـب  ار  لـضفلا  ّما  شیوـخ  رتـخد  هدـش ،
تافو مق  رد  هک  عقربم ، یـسوم  و  يداه ، یلع  هدوب  رـسپ  ود  زا  وا  بیقع  تسا و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  تاماقم  تامارک و 

. تفای
ص:518  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

مالسلا ۀیحتلا و  اهنکاس  یلع  يوضر  سّدقم  دهـشم  هب  یعمج  تاقوا  نیا  رد  و  دنـشاب . مق  رد  ناشیا  رتشیب  دنیوگ و  يوضر  ار  وا  دالوا  و 
باشخلا ینب  باستنا  تسا و  بّقعم  مه  یـسوم  نب  دّـمحم  هک  هتفگ ، يرونید  هباّسن  تسا و  دـمحا  زا  یـسوم  بقع  و  دـناهدومرف . لاقتنا 

. دنايو لسن  زا  دالوا  هّیقب  تسجرعا و  دّمحم  زا  یسوم  نب  دمحا  بقع  اّما  تسودب .

« مالسلا هیلع   » یقنلا یلع  ماما  ینعا  يداه  ماما  بقع  رد  متفه  لصف  »

یضترم ّیلع  لوا  نسحلا  وبا  هچ  دنیوگ ، ثلاث  نسحلا  وبا  ار  وا  تسا و  نسحلا  وبا  شتینک  رشع  انثا  همئا  زا  تسا . مهد  ماما  ترضح ، نآ 
يرکسع یقن و  ترـضح ، نآ  بقل  و  يداه ، یلع  مّوس  نسحلا  وبا  و  ءانثلا » ۀیحتلا و  هیلع   » اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  یناث  نسحلا  وبا  تسا و 

تفالخ نامز  رد  يو  تافو  رجهلا و  نم  نیتئام  رـشع و  ینثا  هبنـش  بجر  هام  مهدزیـس  رد  هدوب  هنیدـم  رد  باـنج  نآ  تدـالو  تسه ، زین 
رد يو  ربق  و  رجهلا ، نم  نیتئام  نیسمخ و  عبرا و  هنـس  يرخالا  يدامج  هام  رخآ  هبنـشود  زور  رد  يأر  نم  ّرـس  رد  یـساّبع  هفیلخ  رـصتنم 

، هدوب دنزرف  راهچ  ار  ترـضح  نآ  و  رامـش . ّدح  زا  نوریب  يو  تالامک  لیاضف و  تسا و  رایـسب  يو  بقانم  و  هرماس ، رد  تسا  يو  يارس 
، هدش بّقلم  باّذک  هب  تسا و  هّللا  دبع  وبا  شتینک  رفعج  اّما  رفعج . نسح و  تسا  رسپ  ود  زا  وا  بقع  رفعج و  دّمحم و  نیـسح و  نسح و 

تـسا رـسپ  شـش  زا  وا  بقع  تشاد و  دـنزرف  تسیب  دـص و  دـنیوگ . زین  رکب  وبا  ار  وا  درک و  تماما  يوعد  ردارب  تاـفو  زا  دـعب  هک  اریز 
شردارب رـصان و  اّما  سیردا . یلع و  نوراه و  یفوص و  ییحی  رهاط و  تسا و  اـفیرح  لیعامـسا  وا  ياـنبا  و  رثکم . یـضعب  ّلـقم و  یـضعب 

تـسا یفوص  ییحی  لسن  زا  هباّسن  حتفلا  وبا  رهاط و  دالوا  زا  لّالد  یلعی  وبا  قاّقد و  مئانغلا  وبا  و  دنالیعامـسا . نادنزرف  زا  ءاقبلا  وبا  دمحم 
زا دنیوگ . كوزانلا  ینب  ار  وا  دالوا  هک  كوزان  دمحم  و  دنرفعج . نب  نوراه  دالوا  ماش  دالب  زا  ادیص  تاداس  و  دنرصم . رد  يو  باقعا  و 

. دنیوگ مساوق  ار  رفعج  نب  سیردا  باقعا  رفعج و  نب  یلع  لسن 
. دنامساق زا  همه  دجاوم  بعک و  ینب  رودب و  باتلق و  سیردا و  نب  مساق  ناشیا  ّدج  هب  تبسن 

ص:519  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
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« مالسلا هیلع   » يرکسع یلع  نب  نسح  ماما  بقع  رد  متشه  لصف  »

هب دوـخ  ردـپ  نوـچ  زین  يو  و  جارـس . صلاـخ و  یکز و  شبقل  دـمحم  وـبا  شتینک  تیب  لـها  همئا  زا  تسا . مهدزاـی  ماـما  ترـضح ، نآ 
زور دوب . يأر  نم  ّرـس  رد  يو  تافو  هیرجه  نیتأم  نیثالث و  ینثا و  هنـس  تسا ، هدوب  هنیدم  رد  يو  تدالو  تسا . هدوب  روهـشم  يرکـسع 

رایـسب تامارک  يو  زا  يأر و  نم  ّرـس  رد  تسا . يو  ردـپ  ربق  يولهپ  رد  يو  ربق  هرجهلا و  نم  نیتئام  نیّتس و  هنـس  لوا  عیبر  متـشه  هعمج 
رد نم  تفگ  یـصخش  تسا ، روکذـم  هوبّنلا  دـهاوش  رد  هلمج  زا  دـناهدروآ ، ربتعم  بتک  رد  وا  رامـشیب  تاداع  قراوخ  و  دـناهدرک ، لـقن 

رانید دصناپ  يزاوم  رز  هکیبس  دیواکب و  نآ  هب  ار  نیمز  تشاد  تسد  رد  هنایزات  مدرک  تیاکش  رقف  زا  مالسلا  هیلع  یکز  دّمحم  وبا  شیپ 
بت زا  هک  متـساوخیم  مدیـسرپ و  يو  زا  ياهلئـسم  اجنآ  رد  متـشون و  يو  هب  ياهعقر  هک ، هدرک  لقن  يرگید  و  داد . نم  هب  دروآ و  نوریب 

ینک و لاؤس  عبر  بت )  ) يامح زا  هک  یتساوخیم  تسا و  نیا  وت  هلأسم  باوج  هک  تشون  نم  هب  يو  مدرک ، شومارف  اـّما  منک  لاؤس  عبر 
، زیوایب يومح  ندرگ  زا  سیونب و  ذـغاک  ياهراپ  رب  « 1 « » َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَـس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  و   » هک ار  تیآ  نیا  يدرک ، شومارف 

. سب و  مالسلا » هیلع   » يدهم ماما  دوب  رسپ  کی  ار  وا  تفای و  افش  يومح  نآ  مدرک و  نانچ 

« مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحم  ماما  رکذ  رد  مهن  لصف  »

هّیماما بهذـم  هب  و  نامزلا ! بحاص  رظتنم و  يدـهم و  مئاق و  تّجح و  شبقل  مساقلا و  وبا  يو  تینک  تسا و  مهدزاود  ماما  ترـضح  نآ 
هنس رد  نیتأم  نیسمخ و  سمخ و  هنس  ناضمر  موس  تسیب و  رد  هدوب . يأر  نم  ّرس  رد  ترـضح  نآ  تدالو  و  تسا . رـشع  انثا  هّمئا  متاخ 

. دش یفتخم  شیوخ  يارس  رد  دمآرد و  بادرس  هب  هیرجه  نیتئام  نیتس و 
َءاج ُْلق   » هک دوب ، هتـشون  يو  نمیا  عارذ  رب  دش ، ّدلوتم  مالـسلا » هیلع   » يدهم دمحم  ترـضح  نوچ  هک  تسا  روکذـم  هوبّنلا  دـهاوش  رد  و 

و « 2 « » ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا 
______________________________

هیآ 69. ءایبنالا  هروس  (- 1)
هیآ 81. ءارسا  هروس  (- 2)

ص:520  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  تفگ  دز و  هسطع  سپ  تـشادرب  نامـسآ  هـب  هبابـس  تـشگنا  دـمآرد و  وـناز  هـب  دازب  رداـم  زا  نوـچ  هـک  تـسه  یتـیاور 

«1 *. » َنیَِملاْعلا
هب دوب ؟ دهاوخ  هک  وت  زا  دعب  ماما  هفیلخ و  هّللا  لوسر  نب  ای  متفگ  مدش و  مالسلا » هیلع   » يرکسع نسح  ماما  کیدزن  هک  دومرف  یگرزب  و 

نالف يا  هک ، دومرف  سپ  یگلاس . هس  ّنس  رد  تسا  هدراهچ  بش  هام  اـیئوگ  هتفرگ ، شود  رب  یکدوک  دـمآ ، نوریب  سپ  دـش  نورد  هناـخ 
شتینک هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص   » تسا لوسر  ماـن  يو  ماـن  یمدومنن . وت  هب  ار  دوـخ  دـنزرف  نیا  نم  يدوـب  یمارگ  يادـخ  شیپ  وـت  هن  رگا 
برغم دالب  ياصقا  رد  هک  دنیوگیم ، یضعب  لوق  هب  و  هدش . ملظ  روج و  زا  رپ  هچنانچ  دنک ، لدع  داد و  زا  رپ  ار  ناهج  نیا  و  يو ، تینک 

«2 «. » یفْخَأ َو  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف   » دننکیم تابثا  ناگریبن  نادنزرف ، ار  وا  تسا و  ترضح  نآ  فّرصت  رد  اهرهش 
، رادقمیلاع يامظع  راوگرزب و  تاداس  باسنا  زا  دنچ  ياهملک  دوب  نیا  تسنایع ***  ام  يادخ  ملع  ردتسناهنپ  نامز ، نآ  هک  هتکن  ره 

. تداعس کلف  ناگرایس ، و  تدایس ، رهپس  ناگراتس  تباجن ، کلاسم  نادشرم  و  تباقن ، کلامم  ناکلام 
علطم ۀمارکلا  جرب  مهل  سومشعبنم  ۀمامالا  نیع  مهل  مارک 

عفرا مجنلا  ۀماه  نم  افرش  ای  واحضا  ضیبا و  سمّشلاک  ابسن  ایف 
دنمدآ لآ  رخف  تمرح  ربمغیپ ز  لآدنمرحم  ار  ایربک  میرح  ربمغیپ  لآ 
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دنمدآ لآ  رخف  تمرح  ربمغیپ ز  لآدنمرحم  ار  ایربک  میرح  ربمغیپ  لآ 
مهحابشا لاضفالا  لالز  هب  هّللا  سدق  مهحاورا و  هّللا  حور  دنمنبش  طیحم و  رحب  لثملا  برـض  ینک  رگناهج  قلخ  ریاس  اب  یبن  لآ  تبـسن 

. دش نایب  کلک  هدزمقر  یناحور  نمایم  تکرب و  یناحبس و  فاطعا  ینّابر و  فاطلا  ددم  هب  هک 
ِتاَّنَج  » هضور رد  لاّصتا  برق و  لیبسلـس  لاصو و  لاسلـس  هب  ار  ناشیا  حاورا  یلاـعت ، هناحبـس و  قح  ترـضح  هدـمح ، قح  هّلل  دـمحلا  و 

هزات و هتسویپ  « 3 « » ُباْوبَْألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع 
______________________________

هیآ 1. هحتافلا  ةروس  (- 1)
هیآ 7. هط  هروس  (- 2)
.50 ص »  » هروس (- 3)

ص:521  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
مالـسا لها  هفاک  ماشم  هب  ناشیا ، تیناحور  تحار  حور و  قیادح  زا  ّتیعمج  بهاوم  تلود و  هیاس  تکرب  نمایم  حـیاور  و  دراد . باریس 

. نیراد عیادو  هصالخ  نیقفاخلا  تاداس  ذالم  ماظعالا  للجلا و  وذ  دعسا  دجما و  مانا  كولم  بیسن  بیسح و  نیا  حیاوف  و  دناسرب .
رادتقا لابقا و  بصنم  نیشندنسمتمرکم  لابقا و  ملاع  ناشن  ناطلس 

، یمظع تفالخ ، هدود  غارچ  و  يربک ، تنطلـس  هدید  رون  راختفا  شیلاع  ترـضح  هب  ار  تاداستسه  دوب و  هک  تباقن  نامـسآ  دیـشروخ 
تمظع توطس و  هرئاد  زکرم  تکوش ، کلف  بطق  نیطلا ، ءاملا و  يانبا  هصالخ  نیطالس  نامدود  هواقن 

اقل ردنکسا  ناطلس  مشح  ورسخیک  هاشملع  راد  رواد  و  ماج ، دیشمج  ورسخ 
رهتشم کلامم  رد  لزا  مکح  زک  هّللا  دبع  هاش  نیدلا  دشرم  ادخ  فطل  هیاس  یهاش ، جوا  باتفآبسح  یلاو  رورپنید  بسن ، یلاع  رورس ،
قرافم رب  یهلا  لضف  ناضیف  هب  یهانتمان  ياهلاس  هلامکب ، ۀقرشم  ۀلوّدلا  ۀعمل  هلالج و  هب  ۀقّروم  لابقإلا ، ۀحود  تلازال  ازریم  دّیـس  هب  دشاب 

هرغ هلماک و  تدایـس  نیعلا  ةّرق  هک  شرادـقمیلاع  راوگرزب  دـنزرف  و  داب . دـبؤم  مادتـسم و  دـلخم و  طوسبم و  ماظع  مراکا  مارک و  مظاعا 
. يراب ترضح  تایانع  تارظن  روظنم  فاطلا و  ظوحلم  يرایرهش  فرش  فدص  رهوگ  تسا ، هلماش  تداعس  ههبج 

وا رظنم  دنک ز  یلجت  باتفآ  دصوا  رّونم  لد  تاعمل  زا  هک  یهش 
وا رسفا  يرهوگ ز  دوب  رهم  جات  هکهک  رب  دمحم  ّتلم  تلود و  ءالع 

ّلظ رد  بقانملا ، ّومس  هب  هفّرش  بتارملا و  ّولع  هب  هّللا  هنّیز  وا  رهوگ  یگزیکاپ  هب  تفاین  يرُدفیرش  لقع  درک  صوغ  فرش  رحب  هب  یـسب 
. دناسرب دوخ  مارک  دادجا  برآم  یصقا  ماظع و  ءابآ  بتارم  یلعا  هب  دوخ ، لیبندلا  لیلظ و 

ةالـصلا و نیبملا و  قحلا  کلملا  هّلل  دمحلا  نیملاعلا و  ّبر  نیمآ  ردـپ  نانچ  زا  رـسپ  ردـق  داب ! روفومرـسپ  نینچ  زا  ردـپ  مشچ  داب ! رونرپ 
. يدهلا عّبتا  نم  یلع  مالسلا  نیرهاّطلا و  نیبّیطلا  نیعمجا  هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  مالسلا 

ص:522  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

[ سراهف ]

صاخشا مالعا و  تسرهف 

لآ  68 قاحسا ، لآ   481 بلاط ، یبا  لآ   482 ، 481 ، 436 نایفس ، وبا  لآ   466 ، 452 ، 177 ، 152 هیسآ ،  463 ، 34 ، 25 ، 20 یفص ، مدآ 
لآ  521 ، 417 ، 325 یبن ، لآ   507 ، 341 ، 292 ، 87 ، 39 دّـمحم ، لآ   508 ، 482 ، 447 ، 348 ، 325 ، 271 ، 70 ، 59 ، 23 ، 21 ، 11 ابع ،

،39 ، 20 لیلخ ، میهاربا   495 ، 456 ، 86 یعخن ، رتشا  کـلام  نب  میهاربا   21 قاحسا ، ابا   92 نوتاخ ، هنمآ   74 بوـقعی ، لآ   312 نیسای ،
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298 لوسر ، دنزرف  میهاربا   464 ، 182
نبا  288 ، 287 ثعـشا ، نبا   309 ، 109 ، 85 ، 45 ، 44 ، 43 ، 28 ، 26 سیلبا ،  194 یموزخملا ، ماـشه  نـب  مـیهاربا   101 ، 99 هرامع ، اـبا 

، سابع نبا   107 باهش ، نبا   107 دیمح ، نبا   309 ، 237 ماسح ، نبا   158 هیوباب ، نبا   254 ءاقرّزلا ، نبا   258 قدشالا ، نبا   413 راجحألا ،
، مجلم نبا   252 ریبز ، نبا   107 هّیمق ، نبا   21 ّربلا ، دـبع  نبا   314 ، 313 ، 312 ، 262 ، 261 ، 233 ، 224 ، 223 ، 201 ، 143 ، 96 ، 86 ، 29

،207 ، 206 ، 205
ص:523  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

وبا  202 یناهفـصا ، خیـشلا  وبا   465 ، 464 ، 463 قونحلا ، وـبا   422 لـفون ، نبا   220 ، 216 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208
وبا  474 ، 440 ، 420 ، 368 ، 359 ، 164 یمزراوخ ، دّیؤملا  وبا   475 ، 411 ، 392 ، 360 ، 349 ، 330 ، 261 يزار ، رخافملا  وبا   471 سابعلا ،

، يرونید هفینح  وبا   161 ، 160 ، 101 ، 99 ، 96 ، 91 لـهج ، وبا   97 ینادـمه ، رفعج  وبا   410 ع ،)  ) یلع نـب  رکب  وـبا   224 يراصنا ، بویا 
،109 نایفس ، وبا   464 یقشمد ، دیعس  وبا   202 ، 133 يردخ ، دیعس  وبا   120 عفار ، وبا   381 يرافغ ، رذ  وبا   187 یتکانب ، دواد  وبا   450

،186 ، 178 ، 127 ، 104 ، 103 ، 101 ، 100 ، 98 ، 93 بلاط ، وبا   336 يدنک ، نابعش  وبا   282 ، 264 ، 160
وبا  339 ینالوخ ، ملـسم  وبا  ماسحلا 151  نب  دـمحم  وبا   243 ، 97 یـضاق ، هّللا  دبع  وبا   509 ، 503 ، 501 ، 198 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187
یبا  247 هناوع ، یبا   96 هیما ، یبا   247 بعک ، نـبا  یبا   223 هریره ، وبا   132 هبهیوم ، وبا   265 يرعشا ، یـسوم  وبأ   340 يزورم ، ملسم 

نب قرزا   451 ، 426 هلیبق ،)  ) دزا  493 سیردا ،  192 ، 185 ، 38 ماما ، لبنح  دمحا   439 یفوک ، مثعا  نب  دمحا   101 ، 100 ، 94 ، 93 بهل ،
،178 ، 52 هلوسر ، دسا  هّللا و  دـسا   516 ، 515 ، 499 493 ، 466 ، 464 ، 98 قاحسا ،  335 یماش ، قرزا   405 یقشمد ، قرزا   397 مشاه ،

396 ، 397 هناجد ، یبا  نب  دسا   192
ص:524  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،43 ، 42 ، 41 ، 20 لیعامسا ،  221 ، 182 ، 179 ، 119 سیمع ، تنب  ءامسا   279 ، 278 هجراخ ، نب  ءامسا   493 ، 131 لیفارسا ،  65 لیئارسا ،
138 یمزراوخ ، لیعامـسا   446 ، 437 يراخب ، لیعامـسا   515 ، 512 ، 499 ، 498 ، 493 ، 464 ، 463 ، 155 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44

شمعا  248 ، 146 ، 143 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73 یبارعا ،  388 دعس ، ثعشا   165 ریضخ ، نب  دیسأ   495 هلظنح ، نب  دوسا   182 حیبذ ، لیعامسا 
، هملس ّما   93 لیمج ، ما   446 دهاز ، ماما   518 ، 306 ثراحلا ، تنب  لضفلا  ّما   307 ثراحلا ، ما   134 ءاربلا ، ّما   32 ، 31 امیلقا ،  259 قراط ،

،167 ، 142 ، 38 ، 37
هیلع رقاب  دمحم  ماما   446 دبعم ، ّما   480 ، 479 ، 342 ، 341 ، 340 ، 426 ، 320 ، 239 ، 217 ، 216 ، 151 موثلک ، ّما   99 هرامع ، ّما   489 ، 476

،14 ، 13 ، 12 ، 8 ، 7 تیب ، لها   382 یحبصا ، لقعم  نب  سینا   157 ، 38 کلام ، نب  سنا   98 فلخ ، نب  ۀّیما   143 هّللا ، نیما   151 مالسلا ،
،150 ، 147 ، 143 ، 142 ، 139 ، 136 ، 132 ، 131 ، 128 ، 120 ، 117 ، 115 ، 105 ، 104 ، 77 ، 76 ، 50 ، 39 ، 37 ، 31 ، 24 ، 22 ، 21 ، 20 ، 16
،333 ، 330 ، 321 ، 306 ، 294 ، 284 ، 280 ، 277 ، 271 ، 266 ، 256 ، 239 ، 200 ، 198 ، 184 ، 175 ، 174 ، 172 ، 168 ، 166 ، 164 ، 159

،444 ، 443 ، 442 ، 433 ، 428 ، 427 ، 425 ، 420 ، 417 ، 416 ، 411 ، 410 ، 403 ، 402 ، 399 ، 389 ، 385 ، 377 ، 342 ، 341 ، 337 ، 336
ص:525  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،501 ، 495 ، 493 ، 490 ، 489 ، 488 ، 487 ، 485 ، 481 ، 471 ، 470 ، 468 ، 465 ، 463 ، 460 ، 458 ، 457 ، 456 ، 451 ، 450 ، 447 ، 445
نب ریرب   414 راسی ، نب  ردب   395 یماش ، ورمع  نب  يرتخب   430 هعیبر ، نب  يرتخب   86 یلباب ، رصّنلا  تخب   361 سوأ ، نب  ریجب   520 ، 513

،290 ، 289 نارمح ، نـب  ریکب   481 ، 473 کلام ، نب  ریـشب   260 يوادیص ، رهشم  نب  ریـشب   134 ءاربلا ، نب  رـشب   360 ، 359 ، 333 ریضح ،
، هیما ینب   462 ، 86 لیئارسا ، ینب   451 ، 354 ، 335 دسا ، ینب   123 مدآ ، ینب   101 بلطملا ، دبع  ونب   177 سیقلب ،  98 یشبح ، لالب   291

451 فیقث ، ینب   451 ، 380 ، 202 میمت ، ینب   482 ، 340 ، 339 ، 228 هّیما ، ینب   315
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،240 ، 186 ، 101 مشاـه ، ینب   359 بـلک ، ینب   323 هـمرکع ، ینب   187 يّزعلا ، دـبع  ینب   339 ّیط ، ینب   284 دعـس ، ینب   284 دیز ، ینب 
317 ، 303 ، 298 ، 296 ، 293 ملسم ، نارسپ   251 دمحم ، رصن  وبا  هجاوخ  اسراپ   23 مارهب ،  112 نایبذ ، ینب   501 ، 482 ، 475 ، 453 ، 264
،294 ، 292 ، 291 ، 290 ، 289 ، 287 ، 285 ، 284 ، 283 ، 282 ، 280 ، 279 ، 278 ، 277 ، 276 ، 275 ، 274 ، 97 دایز ، رسپ   225 ریبز ، رسپ 
،355 ، 349 ، 338 ، 335 ، 334 ، 332 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 324 ، 323 ، 319 ، 315 ، 303 ، 302 ، 301 ، 300 ، 298 ، 297 ، 296

،457 ، 455 ، 452 ، 450 ، 430 ، 426 ، 421 ، 416 ، 405 ، 403 ، 398 ، 377 ، 376 ، 357
ص:526  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، اسرت ریپ   203 ، 199 ینارید ، ریپ   480 دیزی ، رسپ   283 ریثک ، دمحم  رسپ   440 ، 403 ، 395 ، 331 ، 290 دعس ، رسپ   494 ، 474 ، 465 ، 458
رباج  512 ، 195 يراصنا ، هّللا  دبع  نب  رباج   432 هبطحق ، نب  میمت   86 ناکروگ ، رومیت   207 بابّرلا ، میت   397 ، 396 نازوریپ ،  467 ، 203

،83 ، 78 ، 72 ، 66 ، 62 ، 61 ، 53 ، 52 ، 49 ، 44 ، 41 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 30 ، 29 ، 27 لیئربج ،  22 هماّلع ، هّللا  راج   495 يدضع ، دیزی  نب 
،167 ، 166 ، 165 ، 161 ، 158 ، 156 ، 155 ، 151 ، 149 ، 148 ، 147 ، 143 ، 140 ، 136 ، 135 ، 131 ، 129 ، 128 ، 121 ، 114 ، 106 ، 103

،480 ، 478 ، 349 ، 312 ، 311 ، 310 ، 309 ، 308 ، 306 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 238 ، 224 ، 222 ، 221 ، 182 ، 171
قداص رفعج   414 ، 225 ، 118 ، 117 بلاط ، یبا  نب  رفعج   392 لیقع ، نب  رفعج   337 ینرق ، هدعج   109 معطم ، نب  ریبج   518 ، 494 ، 493

، یئاط متاح   495 یمرضخ ، هنوعج   493 ، 464 ، 344 ، 429 ، 393 ، 326 ، 214 ، 119 ، 89 ، 24 راّیط ، رفعج   508 ، 500 ، 175 مالسلا ، هیلع 
343 ، 335 ، 259 يدـسا ، رهاـظم  نب  بیبح   284 یماش ، مزاـح   298 هورع ، نب  ثراـح   113 همـص ، نب  ثراح   114 ، 110 ثراـح ،  12
،323 یحایر ، دـیزی  نب  ّرح   157 نامیلا ، نب  ۀفیذح   416 راجحألا ، نب  رجح   356 راّجحلا ، رجح   383 ، 318 یفعج ، قورسم  نب  جاّجح 

347
ص:527  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،16 یبتجم ، یلع  نب  نسح   492 ، 491 ، 21 يرصب ، نسح   381 مالغ ، هریرح   426 يدزا ، لهاک  نب  ۀلمرح   202 ، 201 ریهز ، نب  صوقرح 
،251 ، 250 ، 247 ، 240 ، 211 ، 194 ، 164 ، 154 ، 10 ، 8 یلع ، نب  نیسح   158 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح   298 ، 251 ، 230 ، 226 ، 222

نیسح  8 یفشاک ، یلع  نب  نیسح   514 ، 500 ، 490 ، 476 ، 474 ، 458 ، 443 ، 392 ، 347 ، 329 ، 311 ، 292 ، 290 ، 277 ، 276 ، 265 ، 259
ۀلاّمح  368 سنا ، نب  دامح   388 دامح ،  333 صفح ،  451 ، 435 ، 380 ، 335 ، 332 ، 315 ، 287 ریمن ، نب  نیصح   23 ، 8 یفشاک ، ظعاو 

429 ، 344 ، 214 ، 20 ءادهشلا ، دیس  هزمح   331 هریغم ، نب  ةزمح   399 ناهبن ، نب  ةزمح   160 بطحلا ،
، یلجع دعس  نب  ۀلظنح   388 همطنح ،  391 يریمح ، ریمح   449 ، 440 ملـسم ، نب  دیمح   503 ساّـهو ، نب  ةزمح   505 سیردا ، نـب  ةزمح 
،343 ورسخ ،  452 ، 466 يربک ، هجیدخ   392 یقشمد ، عاّدخ   367 ورمع ، دـلاخ   284 دایز ، نبا  رـسپ  دلاخ   414 هحلط ، نب  دـلاخ   386
،437 یحبصأ ، دیزی  نب  یلوخ   260 ، 166 ، 129 ، 115 ، 420 ، 338 ، 291 یمزراوخ ،  491 ، 391 جراوخ ،  348 ، 295 ، 270 رضخ ،  390
،56 انید ،  489 یعازخ ، لبعد   39 ، 37 مالسلا ، هیلع  نیسح  رتخد   307 یبلک ، هیحد   503 ، 500 ، 496 ، 30 مالـسلا ، هیلع  ربمغیپ  دواد   450

112 هّینایبذ ،  202 هرصیوخلا ، وذ   74 ، 65 ، 64 ، 62
ص:528  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،237 ، 166 ، 150 ، 147 ، 135 ، 26 ناوضر ،  378 ، 249 ، 110 ناتسد ، متسر   383 میمت ، نب  عیبر   199 رید ، بهار   166 ، 75 ، 68 لیحار ،
444 ، 117 بیبش ، نب  ناّیر   61 نیمألا ، حور   65 ، 61 ، 58 ، 57 لیبور ،  51 دمحم ، نیدلا  نکر   151 هّیقر ،  22 يراخب ، یضر   266 ، 238
165 خیش ، يدنرز   437 کیرش ، نب  ۀعرز   473 سیق 457 ، نب  رجز   411 یعخن ، ردـب  نب  رجز   225 ، 165 ، 114 ریبز ،  375 ، 373 لاز ،

ریهز  90 يرهز ،  503 ، 446 ، 431 يرشخمز ،  176 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 اخیلز ،  20 مولظم ، ياّیرکز   431 دهاز ، رفعز   468 یعازخ ، ریرز 
354 يدسا ، ناسح  نب 
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،320 ، 317 ، 236 ، 225 ، 151 ، 70 بنیز ،  118 هثراح ، نب  دیز   455 ، 452 مقرا ، نب  دیز   359 هیبأ ، نب  دایز   316 یلجبلا ، نیقلا  نب  ریهز 
،483 ، 480 ، 473 ، 427 ، 419 ، 271 ، 176 ، 86 ، 77 ، 66 ، 63 نیدباعلا ، نیز   487 ، 479 ، 478 ، 457 ، 456 ، 454 ، 450 ، 426 ، 401 ، 394
110 يّزعلا ، دبع  نب  عابس   378 نامیرن ، ماس   354 يدزا ، رماس   492 ، 360 ، 359 ملاس ،  375 یفوک ، رالاس   466 ، 152 هراس ،  509 ، 508

هّللا دـبع  نب  دعـس   165 هداـبع ، نب  دعـس   367 یمیمت ، هلظنح  نـب  دعـس   274 یمور ، نوجرـس   138 یتفریج ، نیدـلا  دـیدس   116 يّدس ،
235 ، 230 ، 228 یلصوم ، دعس   165 ذاعم ، نب  دعس   387 یفنحلا ،

ص:529  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
، ردنکس  260 یمعثخ ، هّللا  دبع  نب  دیعس   86 ریبج ، نب  دیعس   281 سیق ، نب  فنحا  نب  دیعس   377 ، 376 ، 374 ، 329 ، 106 صاّقو ، دعس 
، ارقیاب ازریم  نیسح  ناطلس   460 فسوی ، نب  ناملس   391 ، 390 همادق ، همالس   28 نیفراعلا ، ناطلس   500 ، 425 ، 392 ، 310 هنیکس ،  175

نب ناعمس   474 بدنج ، نب  ةرمس   327 ، 284 ، 282 ، 259 یعازخ ، درص  نب  نامیلـس   120 یملس ،  12 ارقیاب ، يازریم  نیسح  ناطلـس   10
50 يرتست ، هّللا  دبع  نب  لهس   196 یئانس ،  168 یسوط ، رکب  وبا  رظنلا  فیس   471 يدعاس ، لهس   438 ، 437 سنا ، نب  نانس   376 لتاقم ،

437 دیزی ، نب  لبش   21 ربش ،  384 ثراح ، نب  فیس 
،334 ، 280 نشوجلا ، يذ  رمش   466 بیعش ،  293 ، 284 ، 280 ، 259 یضاق ، حیرش   369 دیبع ، نب  حیرش   118 یناّسغ ، لیبحرش   21 ریبش ،
،461 ، 434 ، 428 ، 427 ، 426 ، 341 ، 326 ونابرهش ،  382 بذوش ،  493 نوعمش ،  33 ثیش ،  495 ، 481 ، 470 ، 450 ، 438 ، 430 ، 416
،462 ، 461 ، 408 ، 395 ، 383 ، 361 ، 353 ، 349 ، 343 ، 334 ، 269 نیریش ،  280 یعبر ، نب  ثبـش   493 ثیش ،  508 ، 467 ، 463 ، 462

413 راسی ، نب  حلاص   391 ریصن ، نب  حلاص   356 بعک ، نب  حلاص   154 ، 153 هعفر ، نب  حلاص   486 ، 482 ، 467 ، 463
ص:530  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

قراط  466 اروفص ،  349 هلظنح ، نب  ناوفـص   98 بیهص ،  114 ، 112 هّیفـص ،  165 لیئاصرـص ،  191 ، 156 ، 155 ، 154 ربمغیپ ، حـلاص 
نب ۀحلط   86 یمور ، سوطیط   105 هحلط ، یبا  نب  ۀحلط   165 ، 106 هحلط ،  510 ، 307 ماما ، يربط   93 هّللا ، دـبع  نب  قراط   259 شمعا ،

،133 ، 112 هشیاع ،  98 هریهف ، نب  رماـع   282 لیفط ، نب  رماـع   386 داع ،  382 بیبش ، نب  سباـع   287 ، 286 ، 285 هعوط ،  421 قراط ،
هّللا دبع  نب  نمحرلا  دبع   252 ، 251 رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع   226 ، 121 نمحرلا ، دبع   417 ، 235 یلع ، ساّبع   311 ، 158 ، 153 ، 135

373 ینزی ،
دبع  259 فنخم ، نب  نمحرلا  دبع   393 ، 392 لیقع ، نب  نمحّرلا  دـبع   373 هورع ، نب  نمحرلا  دـبع   260 یبحرأ ، دیبع  نب  نمحرلا  دـبع 
نب هّللا  دبع   388 هناجد ، وبا  نب  هّللا  دبع   264 سمّشلا ، دبع   38 یماج ، نمحرلا  دبع   121 فوع ، نب  نمحرلا  دبع   495 نیصح ، نمحّرلا 

،313 ، 312 ، 263 ، 228 ، 94 سابع ، نب  هّللا  دـبع   500 ، 398 ، 397 ، 396 ، 394 نسح ، نب  هّللا  دـبع   361 رباج ، نب  هّللا  دـبع   335 ریشبلا ،
،201 ، 94 ساّبع ، نب  هّللا  دـبع   252 ریبز ، نب  هّللا  دـبع   265 ، 254 ، 252 ، 251 ریبز ، نب  هّللا  دـبع   393 یمعثخ ، هورع  نب  هـّللا  دـبع   314

390 ملسم ، نب  هّللا  دبع   359 یبلک ، ورمع  نب  هّللا  دبع   414 یلع ، نب  هّللا  دبع   411 يونغ ، هبقع  نب  هّللا  دبع   261 ، 220
ص:531  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

، بهو نب  هّللا  دبع   257 عیطم ، نب  هّللا  دبع   133 دوعسم ، نب  هّللا  دبع   265 ، 252 ، 251 رمع ، نب  هّللا  دبع   260 يرکب ، عّمسم  نب  هّللا  دبع 
، كرابم هّللا  دبع   99 ناعذج ، هّللا  دبع   516 یـسوم ، نب  هّللا  دبع   389 لیقع ، نب  ملـسم  نب  هّللا  دبع   106 ، 105 ریبج ، نب  هّللا  دـبع   202

دبع  459 ، 117 ناورم ، کلملا  دبع   264 ، 187 ، 186 ، 101 ، 99 ، 93 بلطملا ، دبع   259 فیفع ، هّللا  دبع   120 رفعج ، هّللا  دبع   271 ، 270
هّللا دیبع   496 ، 457 ، 359 ، 345 ، 328 ، 303 ، 302 ، 294 ، 276 ، 274 دایز ، هّللا  دـیبع   260 ینادمه ، علـس  نب  هّللا  دـیبع   476 باّهولا ،

109 ثراح ، نبا  ۀبتع   377 ، 107 صاّقو ، یبا  نبا  ۀبتع   227 یئاط ، لضف  نب  ةدیبع   104 بلطملا ، دبع  ثراح  نب  ةدیبع   498 هباّسن ،
،94 ، 93 برع ،  99 ریمح ، نب  يّدع   397 یلصوم ، نامثع   412 یلع ، نب  نامثع   205 نامثع ،  93 طیعم ، یبا  نب  ۀبتع   104 هعیبر ، نب  ۀبتع 
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،349 ، 330 ، 319 ، 317 ، 311 ، 310 ، 284 ، 282 ، 264 ، 250 ، 208 ، 207 ، 206 ، 168 ، 163 ، 162 ، 161 ، 160 ، 159 ، 109 ، 101 ، 99
، سیق نب  ةورع   15 مساق ، ترضح  یسورع   94 ریبز ، نب  ةورع   517 ، 515 ، 512 ، 486 ، 481 ، 452 ، 416 ، 376 ، 373 ، 355 ، 354 ، 353
،479 ، 427 ، 426 ، 419 رغصا ، یلع   72 ، 70 رصم ، زیزع   462 ، 460 نوراـه ، نب  زیزع   147 ، 143 ، 116 ، 115 ، 82 ، 25 لیئارزع ،  260

،422 ، 421 ، 420 ، 419 ، 399 ، 344 ، 332 ، 325 ، 320 ربکا ، یلع   510 ، 508 ، 507
ص:532  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

یضترم ّیلع   117 ، 34 اضرلا ، یسوم  نب  یلع   420 ، 176 ، 66 نیسح ، نب  یلع   227 ینادمه ، رشب  نب  یلع   507 ، 479 ، 457 ، 424 ، 423
نـصحم نب  ۀشاکع   519 ، 517 ، 427 ، 363 ، 344 ، 342 ، 280 ، 239 ، 220 ، 183 ، 181 ، 174 ، 155 ، 134 ، 128 ، 114 ، 107 ، 24 ، 20

رمع  388 طرق ، نـب  رمع   411 یلع ، نـب  رمع   421 قراـط ، نب  رمع   191 ، 99 رـسای ، راّمع   96 هرامع ،  459 هلودـلا ، دامع   138 يدسألا ،
،376 ، 370 ، 355 ، 352 ، 351 ، 349 ، 347 ، 345 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 332 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 318 ، 290 ، 259 ، 69 دعس ،
، یموزخم ثراح  نب  ورمع   387 هدانج ، نب  ورمع   345 ، 260 جاجحلا ، نب  ورمع   450 ، 430 ، 421 ، 420 ، 398 ، 395 ، 390 ، 379 ، 377

،287
38 ضایع ،  120 رفعج ، نب  نوع   201 عوبری ، نب  ورمع   216 نامعن ، نب  ورمع   213 ، 200 دو ، دبع  نب  ورمع   368 هّللا ، دبع  نب  ورمع   457
،512 ، 511 ، 510 ، 505 ، 503 ، 499 ، 496 ، 494 ، 493 ، 486 ، 476 ، 467 ، 466 ، 452 ، 346 ، 307 ، 226 ، 177 ، 170 ، 150 ، 134 یسیع ،

نب ورمع   335 یـسمحا ، سیق  نب  ورمع   368 یجحذم ، هّللا  دـبع  نب  ورمع   343 جاّـجح ، نب  ورمع   345 جاـجحلا ، نب  ورمع   517 ، 515
، دسا تنب  همطاف   384 یکرت ، مالغ   412 ، 399 ، 397 یلع ، نب  نوـع   394 هّللا ، دـبع  نب  نوع   374 یفعجلا ، عاـطم  نب  ورمع   444 ثیل ،

،174 ، 168 ، 155 ، 154 ، 149 ، 141 ، 135 ، 133 ، 83 ، 80 ، 70 ، 35 ، 24 ، 21 ارهز ، همطاف   240 ، 188 ، 187
ص:533  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،152 ، 77 نوعرف ،  315 قدزرف ،  479 ، 475 ، 469 ، 452 ، 417 ، 344 ، 335 ، 329 ، 316 ، 298 ، 266 ، 239 ، 236 ، 220 ، 216 ، 215 ، 182
141 ، 138 ، 137 ، 136 ، 133 ساّبع ، نب  لـضف   224 یـسربطلا ، نسح  نب  لـضف   223 ، 196 راّطع ، نیّدلا  دـیرف   466 ، 452 ، 257 ، 157
،455 ، 404 ، 400 ، 16 نسح ، نب  مساق   455 راونا ، مساق   334 نوراق ،  34 ، 33 ، 32 ، 31 لیباق ،  246 ، 245 سرطف ،  378 یلع ، نب  لضف 
، هماطق  453 ، 290 ، 190 ، 188 ، 162 ، 159 ، 152 ، 137 ، 110 ، 109 ، 107 ، 105 ، 104 ، 103 ، 101 ، 96 ، 95 ، 94 ، 89 ، 24 شیرق ،  509

226 يراصنأ ، هدابع  دعس  نب  سیق   212 ، 211 ، 209 ، 208 ، 207
، نایفوک  247 باّشخلا ، نبا  نیدـلا  لامک   466 ، 152 یـسوم ، رهاوخ  موثلک   21 رابحالا ، بعک   411 یلصوم ، همادق   392 یشبح ، همادق 
،321 ، 319 ، 317 ، 313 ، 291 ، 290 ، 289 ، 288 ، 286 ، 284 ، 281 ، 280 ، 274 ، 271 ، 262 ، 261 ، 260 ، 258 ، 227 ، 215 ، 205 ، 80
، یحل  451 هدنک ،  307 هحلط ، نبا  نیدـلا  لامک   356 رـصن ، نب  بعک   280 باهـش ، نب  ریثک   488 ، 455 ، 430 ، 401 ، 358 ، 339 ، 323
، کلام نب  سنا  نب  کلام   69 ، 67 کلام ،  120 هّیطبق ، هیرام   410 ، 401 ، 400 ، 232 مساق ، ردام   32 اذویل ،  461 یلیل ،  494 طول ،  453

510 انهم ، نسح  نب  کلام   374
ص:534  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

نب مکحم   185 ماقیـشلا ، بیعد  نب  مرثم   147 خزود ، کـلام   495 راسی ، نب  کـلام   336 هورع ، نب  کـلام   384 عیرـس ، دبع  نب  کلام 
، ثعشا نب  دمحم   512 ، 508 رقاب ، دمحم   120 رغصا ، دّمحم   288 ، 287 ، 280 ، 259 ثعشا ، دّمحم   98 قاحسا ، دمحم   422 ، 284 لیفط ،

نب دمحم   282 ریثک ، نب  دـمحم   393 رفعج ، نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم   500 ، 393 هّللا ، دبع  نب  دـمحم   407 ، 396 سنا ، نب  دّـمحم   278
333 ، 282 ، 86 یفقث ، هدـیبع  یبأ  نب  راتخم   116 هنّسلا ، یحم   259 ریثک ، دمحم   120 رفعج ، نب  دّمحم   283 ریثک ، دمحم   388 دادقم ،

200 يدوهی ، بحرم   398 لهس ، نب  كردم 
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،275 ، 274 ، 271 ، 267 ، 263 ، 261 ، 24 لیقع ، نب  ملسم   173 ، 172 ، 152 نارمع ، تنب  میرم   340 ، 86 نایناورم ،  230 مکح ، نب  ناورم 
390 ، 389 ، 339 ، 321 ، 316 ، 315 ، 313 ، 312 ، 302 ، 297 ، 296 ، 294 ، 292 ، 291 ، 287 ، 286 ، 284 ، 283 ، 281 ، 279 ، 278 ، 276

روکشم  259 يرازق ، ّبیسم   464 ، 86 یعازخ ، عاقعق  نب  بیسم   371 ، 369 ، 278 هجسوع ، نب  ملسم   276 یلهاب ، هورع )  ) ورمع نب  ملسم 
484 ، 264 ، 251 ، 241 ، 228 ، 227 هیواعم ،  192 لبج ، نب  ذاـعم   347 دیزی ، نب  بعـصم   422 بلاغ ، نب  عارـصم   297 ، 296 نابنادنز ،

40 ضرألا ، کلم   245 ، 185 ، 151 خیش ، دیفم   176 حلفم ،  117 رّمعم ،
ص:535  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

226 نارمع ، نب  یسوم   422 يدبع ، هّرم  نب  ذقنم   460 سایلا ، نب  روصنم   40 ، 38 باحسلا ، کلم   40 حایرلا ، کلم   40 لابجلا ، کلم 
نب رجاهم   153 ، 133 هنومیم ،  493 ، 165 ، 131 لیئاکیم ،  90 یمور ، اـنالوم   257 ، 161 ، 77 ، 20 میلک ، یـسوم   423 نامعن ، نب  ذـقنم 

259 ریـشب ، نب  نامعن   355 یعخن ، بعک  نـب  رـصن   345 ، 344 يراصن ،  250 ، 170 یفـسن ، رمع  نیدـلا  مجن   117 یـشاجن ،  347 سوا ،
نامعن  487 ، 486 ریـشب ، نب  نامعن   276 ، 274 ریـشب ، نامعن   399 ریهز ، نب  ناـهبن   150 ، 37 ، 36 ، 35 ، 30 ، 20 حوـن ،  41 ، 40 دورمن ،

،259 بزاع ، نب  ءاـقرو   392 يریمح ، محازم  نب  لـفون   417 قرزا ، نب  لـفون   464 ّیجن ، حوـن   493 ، 307 دورمن ،  290 ، 284 بجاح ،
،117 ، 104 دیلو ،  102 راقو ،  213 ، 211 یمیمت ، نادرو   252 ، 251 ، 241 ، 227 ماش ، یلاو   362 یبلکلا ، هّللا  دـبع  نب  بهو   284 ، 282

نب یناه   376 صاّقو ، نب  ۀـبتع  نب  مشاه   516 یسوم ، نب  نوراه   252 هبتع ، نب  دیلو   104 هبتع ، نب  دیلو   258 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252
، رجاه  34 ، 33 ، 32 ، 31 لیباه ،  451 نزاوه ،  371 یلجب ، عفان  نب  لـاله   318 ، 316 ، 278 ، 276 هورع ، نب  یناـه   415 یمرضح ، بیوث 
،377 ، 376 ، 375 ، 344 ، 264 ، 99 مشاه ،  244 یبن ، نوراـه   217 دیـشرلا ، نوراه   515 ، 244 ، 222 ، 218 نوراه ،  466 ، 47 ، 43 ، 42

،397 ، 379 ، 378
ص:536  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

495 ، 38 ، 21 یعفای ،  493 ثفای ،  111 ، 109 راوخرگج ، دنه   313 ، 214 نادمه ،  260 یعیبس ، یناه  نب  یناـه   509 ، 505 ، 504 ، 488
نب ییحی   89 يزار ، ذاـعم  نب  ییحی   243 اـیرکز ، نب  ییحی   510 هباّـسن ، نب  ییحی   504 یـسوم ، نب  ییحی   373 ینزام ، میلـس  نب  ییحی 

،253 ، 252 ، 251 ، 241 ، 235 ، 232 ، 231 دیزی ،  434 رایرهش ، درجدزی   438 ، 86 ، 20 موصعم ، ییحی   458 یناّرح ، ییحی   505 سیردا ،
، یفعج رجاهم  نب  دیزی   361 لقعم ، نب  دیزی   387 دایز ، نب  دیزی   187 بنعق ، نب  دیزی   266 ، 265 ، 264 ، 263 ، 259 ، 258 ، 255 ، 254

360 ، 359 راسی ،  335 یبلک ، دیزی   382
،176 ، 142 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 51 ، 20 بوقعی ،  444 ثیل ، نب  بوقعی 
،66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 51 ، 42 ، 20 فسوی ،  246 هّرم ، نبا  یلعی   468 ینالقسع ، بوقعی   467

نب فسوی  فسوی   502 ، 467 ، 466 ، 398 ، 341 ، 270 ، 240 ، 231 ، 176 ، 174 ، 163 ، 142 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 67
475 ، 449 يدوهی ،  67 ، 65 ، 64 ، 63 ، 60 ، 59 ادوهی ،  475 ، 458 ، 345 ، 344 ، 154 دوهی ،  398 راجحا ،

ص:537  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

قطانم نکاما و  تسرهف 

،197 ، 173 ، 136 ، 135 ، 133 ، 132 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 106 ، 105 ، 98 دحا ،  452 هاوبا ،  516 هوقربا ،  371 ، 369 ناجیابرذآ ،
163 هّیردنکسا ،  510 صاصقا ،  498 هینمرا ،  495 مور ، ضرا   251 ، 200 ، 159 ، 125 بازحا ،  515 ناجرا ،  487 ، 377 ، 212 ، 211 ، 200

،109 ، 105 ، 104 ، 96 ردب ،  40 لباب ،  470 تاعاس ، باب   304 همیزخ ، ینب  باب   197 هّیقیرفا ،
،511 ، 502 ، 7 دادغب ،  315 همّرلا ، نطب   516 ، 515 ، 511 ، 505 ، 501 ، 284 ، 275 ، 274 ، 228 ، 97 هرصب ،  431 ، 285 ، 283 ، 207 ، 129
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، سدقملا تیب   166 ، 32 رومعملا ، تیب   117 مرحلا ، تیب   515 ، 509 خلب ،  537 ، 512 ، 256 ، 240 ، 179 ، 132 عیقب ،  517 ، 516 ، 514
،240 ، 239 ، 224 ، 87 ، 29 هّدج ،  127 هفحج ،  430 ، 271 ناتسکرت ،  186 هماهت ،  138 كوبت ،  445 ، 117

ص:538  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
،333 ، 498 ، 117 ، 99 هشبح ،  404 ، 336 نیچ ،  510 ناجزوج ،  508 هّیناوج ،  326 ، 114 نوحیج ،  505 ، 203 ، 201 لمج ،  503 ، 495
، بلح  224 راجن ، ینب  هریظح   224 راّجن ، ینب  هریظح   513 ، 503 ، 458 ، 252 ، 251 ، 93 زاجح ،  516 ، 503 ، 501 ، 481 ، 459 ، 416 ، 343
،213 ، 200 قدنخ ،  515 ، 511 ، 510 ، 443 ، 271 ، 34 ناسارخ ،  431 نینح ،  514 ، 503 ، 311 ، 310 ، 281 ، 270 هّلح ،  513 ، 459 ، 376

273 راتخم ، راد   284 عیبرلا ، راد   200 ، 195 ، 134 ، 118 ، 117 ، 91 ربیخ ،  337
،463 ، 376 ، 316 ، 294 ، 292 ، 241 ، 235 ، 233 ، 228 ، 86 قشمد ،  500 ، 29 دـنه ، يایرد   240 ، 229 طیحم ، ياـیرد   326 ، 30 هلجد ،
،513 ، 421 هّقر ،  264 هدافر ،  318 هلابز ،  315 قرع ، تاذ   516 رونید ،  226 نمحرلا ، دبع  رید   517 ، 514 ، 483 ، 482 ، 481 ، 470 ، 464
،376 ، 340 ، 334 ، 333 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ير ،  475 ، 432 ، 416 ، 353 ، 337 ، 336 ، 275 مور ،  105 احور ،  505 هلمر ،  465 ، 452

516 ارماس ،  197 دنقرمس ، دغس   504 نوتیز ،  334 ، 117 مزمز ،  513 ، 509 ، 508 ، 498 ، 398
ص:539  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،120 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 87 ، 86 ، 77 ، 63 ، 62 ، 54 ، 27 ماش ،  516 ناجریس ،  388 ، 293 روس ،  519 يأر ، نم  ّرـس   323 تارس ،
،265 ، 263 ، 259 ، 252 ، 251 ، 246 ، 241 ، 235 ، 233 ، 232 ، 231 ، 230 ، 228 ، 227 ، 226 ، 220 ، 201 ، 200 ، 181 ، 172 ، 168 ، 157
،408 ، 407 ، 406 ، 405 ، 393 ، 390 ، 388 ، 376 ، 372 ، 355 ، 353 ، 352 ، 346 ، 323 ، 315 ، 290 ، 284 ، 282 ، 280 ، 277 ، 274 ، 266
،511 ، 499 ، 493 ، 491 ، 490 ، 483 ، 482 ، 481 ، 479 ، 472 ، 470 ، 467 ، 464 ، 463 ، 461 ، 459 ، 458 ، 457 ، 434 ، 432 ، 430 ، 415

،162 ، 128 ، 107 ، 70 ، 17 افص ،  515 ، 509 زاریش ،  316 قوقش ،  113 ، 109 ، 101 ، 100 بعش ،  535 ، 518
518 ادیص ،  376 ، 459 ، 339 ، 325 ، 203 ، 201 ، 199 نیّفص ،  315 حافص ،  338 ، 258 ، 237 ، 221 ، 200 ، 198 ، 195 ، 187 ، 177 ، 164
، بیذع  515 ، 376 مجع ،  516 هعلط ،  38 فط ،  515 ناتسراخط ،  510 ، 498 ، 376 ، 329 ، 328 ناتسربط ،  103 فیاط ،  509 ناقلاط ،
،467 ، 464 ، 459 ، 432 ، 407 ، 405 ، 355 ، 344 ، 343 ، 328 ، 315 ، 314 ، 313 ، 312 ، 292 ، 271 ، 251 ، 231 ، 226 ، 39 قارع ،  323

469 ، 467 نالقسع ،  514 ، 513 ، 313 ضیرع ،  126 ، 7 تافرع ،  516 ، 514 ، 511 ، 508 ، 483 ، 474 ، 470
ص:540  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،301 ، 299 ، 58 ، 30 تارف ،  176 كدف ،  217 نیّیرغ ،  128 ، 127 مخ ، ریدغ   453 ، 452 هیرضاغ ،  367 ناّمع ،  238 ، 231 ، 108 قیقع ،
، هّیسداق  511 ، 503 سراف ،  491 ، 490 ، 459 ، 447 ، 439 ، 435 ، 434 ، 433 ، 432 ، 417 ، 416 ، 354 ، 337 ، 335 ، 332 ، 327 ، 303 ، 302
518 ، 517 ، 511 ، 509 مق ،  321 هناطقطق ،  507 هیفارق ،  223 عاقنیق ،  318 لتاقملا ، ینب  رصق   227 نیادم ، ضیبأ  رصق   323 ، 315 ، 295

،79 ، 77 ، 76 ، 69 ، 66 ، 63 ، 59 ، 58 ، 53 ، 50 ، 39 ، 38 ، 37 ، 35 ، 24 ، 22 ، 21 ، 20 ، 8 ، 5 البرک ،  515 ناوریق ،
،312 ، 310 ، 309 ، 305 ، 271 ، 266 ، 256 ، 255 ، 249 ، 246 ، 244 ، 192 ، 179 ، 176 ، 129 ، 122 ، 120 ، 117 ، 116 ، 115 ، 97 ، 96 ، 86
،437 ، 434 ، 431 ، 427 ، 418 ، 417 ، 415 ، 401 ، 381 ، 363 ، 362 ، 338 ، 336 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 326 ، 325 ، 320 ، 315
،497 ، 496 ، 492 ، 490 ، 489 ، 488 ، 487 ، 485 ، 482 ، 475 ، 473 ، 470 ، 467 ، 452 ، 449 ، 448 ، 447 ، 446 ، 444 ، 443 ، 441 ، 439
،54 ناعنک ،  284 هسانک ،  491 ، 451 ، 213 ، 200 ، 195 ، 187 ، 159 ، 110 ، 107 ، 100 هبعک ،  516 ، 511 ، 79 نامرک ،  508 خرک ،  500

،249 ، 228 ، 223 ، 196 ، 193 ، 152 ، 142 ، 128 ، 115 رثوک ،  75 ، 74 ، 73 ، 67 ، 65 ، 64 ، 62 ، 60
ص:541  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،205 ، 201 ، 197 ، 86 ، 37 ، 16 هفوک ،  491 ، 430 ، 427 ، 422 ، 421 ، 413 ، 408 ، 403 ، 386 ، 379 ، 371 ، 358 ، 344 ، 334 ، 297 ، 270
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،282 ، 281 ، 280 ، 276 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 263 ، 261 ، 260 ، 259 ، 227 ، 226 ، 220 ، 218 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 209 ، 207
،334 ، 333 ، 332 ، 328 ، 327 ، 323 ، 322 ، 320 ، 318 ، 316 ، 315 ، 314 ، 313 ، 312 ، 303 ، 300 ، 297 ، 291 ، 290 ، 287 ، 284 ، 283
،483 ، 480 ، 473 ، 467 ، 464 ، 457 ، 454 ، 453 ، 450 ، 440 ، 415 ، 403 ، 393 ، 388 ، 376 ، 355 ، 353 ، 352 ، 347 ، 346 ، 345 ، 339

325 هیرام ،  510 ، 504 نالیگ ،  381 یّلعم ، ناتسروگ   208 فاق ، هوک   510 ، 501 ، 500 ، 499 ، 495 ، 493 ، 490 ، 487
،120 ، 119 ، 115 ، 112 ، 111 ، 109 ، 106 ، 105 ، 103 ، 91 ، 52 ، 37 ، 21 ، 7 هنیدم ،  258 نیدم ،  227 ، 226 نیادم ،  511 رهنلا ، ءارو  ام 
،256 ، 252 ، 251 ، 243 ، 235 ، 232 ، 230 ، 228 ، 227 ، 221 ، 215 ، 194 ، 181 ، 176 ، 175 ، 174 ، 164 ، 154 ، 153 ، 144 ، 137 ، 129
،498 ، 495 ، 488 ، 487 ، 486 ، 485 ، 480 ، 475 ، 460 ، 447 ، 434 ، 420 ، 344 ، 339 ، 314 ، 295 ، 294 ، 273 ، 263 ، 262 ، 259 ، 258
، مارحلا دجسم   155 ، 117 یصقا ، دجسم   495 هفوک ، دجسم   519 ، 518 ، 517 ، 514 ، 513 ، 512 ، 509 ، 508 ، 505 ، 504 ، 503 ، 500

،163 ، 160 ، 131 ، 87 ، 86 ، 76 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 68 رصم ،  458 هطقن ، دهشم   510 يرغ ، دهشم   100 ، 96
ص:542  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

،514 ، 513 ، 511 ، 509 ، 508 ، 506 ، 505 ، 504 ، 499 ، 466 ، 432 ، 428 ، 422 ، 415 ، 409 ، 405 ، 341 ، 257 ، 240 ، 231 ، 205 ، 203
،111 ، 109 ، 103 ، 101 ، 99 ، 98 ، 94 ، 93 هکم ،  520 ، 514 ، 509 ، 504 ، 208 ، 199 ، 197 ، 170 ، 109 ، 44 برغم ،  534 ، 531 ، 518
،291 ، 290 ، 288 ، 272 ، 271 ، 264 ، 263 ، 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 257 ، 256 ، 254 ، 251 ، 187 ، 186 ، 185 ، 170 ، 159 ، 155 ، 152
،98 ، 89 ، 83 ، 80 ، 79 ، 76 ، 74 ، 72 ، 71 ، 60 ، 59 ، 46 ، 37 ، 23 انم ،  514 ، 503 ، 502 ، 487 ، 381 ، 323 ، 322 ، 316 ، 315 ، 314 ، 312
،193 ، 186 ، 185 ، 183 ، 171 ، 170 ، 169 ، 168 ، 151 ، 148 ، 145 ، 142 ، 137 ، 133 ، 132 ، 130 ، 129 ، 127 ، 124 ، 123 ، 103 ، 101

،217 ، 197
،458 ، 421 ، 330 ، 235 ، 233 ، 230 ، 229 ، 228 لصوم ،  118 هتوم ،  266 ، 265 ، 264 ، 263 ، 258 ، 257 ، 255 ، 254 ، 253 ، 237 ، 226
،207 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ناورهن ،  486 ، 379 ، 258 ، 276 ، 274 ، 259 ، 25 نامعن ،  513 ، 499 ، 498 ، 459 نیبیصن ،  217 فجن ،  472

506 ، 475 ، 373 ، 238 ، 206 ، 186 ، 185 نمی ،  445 ، 416 ، 110 دنه ،  313 تیالو ،  508 طساو ،  359 ، 315 ، 270 ، 46 دورو ،  391
ص:543  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 

باتک عجارم  عبانم و  تسرهف 

مثعا خیرات  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا  خـیرات  يرونید  هفینح  وبا  خـیرات  یفطـصملا  ریاشب  قیاقحلا  رحب  لیجنا  يرولا  مالعا  لوزن  بابـسا 
هلمکت یفسن  ریسفت  يراخب  ریبک  ریسفت  یفسن  هحتاف  ریـسفت  یبلعث  ریـسفت  هدازماما  فسوی  هروس  همجرت  يربط  خیرات  ملاعلا  خیرات  یفوک 

تیروت
ۀضور حاورالا  حور  يرشخمز  راربالا  عیبر  يرفغتسم  ماما  لیالد  خیشلا  وبا  لیالد  رردلا  جرد  هیفاخ  رفج  دمحا  رفج  عماج - ضیبا - رفج 

ریـس يذـمرت  ننـس  نیتاسبلا  فئاطلل  عماجلا  نیتس  ضایرلا  ةرهز  افـصلا  لالز  نیظعاولا  ۀـضور  ادهـشلا  ۀـضور  مالـسالا  ۀـضور  بابحألا 
يربط ریبک  ریس  یمزراوخ 

ص:544  ، یفشاکلا ءادهشلا ، ۀضور 
اضرلا نویع  روبزم  تفاخ و  ملع  هیوضرلا  ۀفیحص  نیحیحص  یئاسن  حیحـص  رابخا  حاحـص  هوبنلا  دهاوش  ضایع  یـضاق  افـش  فرعت  حرش 
يونثم تاـیکبم  زمره  لـگ و  بئارغلا  زنک  نآرق  هب  عوـجر  میرک  باـتک  هیوباـب ) نبا   ) لآ باـتک  نآرق  باـطخلا  لـصف  راـبخالا  سودرف 

همطاف ترضح  فحصم  نآرق  هب  عوجر  فحصم  بولقلا  حیباصم  لبنح  دنسم  نانجلا  تآرم  همانراتخم 
نبا بقانم  يرونید  لتقم  لیعامـسا  ماما  لتقم  يزار  رخافملا  وبا  لتقم  لیزنتلا  ملاعم  هوبنلا  جراعم  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئـسلا  بلاـطم 
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